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I. ORIZANDTS

HERACLITVS
Bcfchrcyendc dc Werelt,

Qfrtr dc Gebmcken der Gierigacrts en

Wocckenaers defes Ttjds.

Mitsgaders ^EMOC^ITI Belagahende

Wcrelt, voordefen by hem aytgegeveo,

ende nu wederom overfien ende

verbetert.

Dit Boéck ( nacr Dcogds manier)

Straft niet, ofdacris an,

Spougt dan geen vlam en vyer,

Ofghy cn zij t de Man.

Voor STMOl^dt !?rrr£^,Boeck.y<r

koopcr in de Pape-ftraet, 1 <4 h
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Plicht-fchuIdige

AENSPRAKE
jenden tveet-gierigen Le/er.

Verflctndige Lefïr,

ALS O O ick onlangs mijn De-

mocritum heb uyt-ghegheven
,

'twelckby vele (eer aer genaem
geweeft is, foo heb ick ( om dc kdig-
heyttelchuwen, en myfelven te oef-

fenen, volgens de Spreueke, Daer 'tlag-

chen voor gaet
,
volgt fchreyen op de hielen)

my wederom bcneerftigt met den Key-
fer Dornitiano vlieghen te vanghen , om
mijn Beraclitum te laten volgen, 'twelck

by vele veel eer een haet dan liefde fal

verwecken , want de fondê des Wcrclts

Zijn nu foo facht in flaep ghewiegt door
de veelvoudige Gierigheden ende On-
gerechtigheden, dat fy gantfeh geen ghe-

ruchtenoch gheraes meer verdragen en

konnen. DenEfelenmaghgeendifte-
A a len
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4
lcn moer , hoewel die op fijn lippen paf-

fen. Wy zijn nu (Godt betert) in ioo-

danigen Eeuwe , datter fchier geen Eeu-
wegheweeft enzymeer Iwangbacr van

ongerechtigheyt, en min vruchtbacr van

oprechtjgbeydt : Dat fulex waer zy,

blijekt meer dan te veel; want. ghelijck

de Wolfhem door fijn bitfighe tanden

laet ficn ^ alfoo maecken de Gicrigaerts,

Woeckenaers , endc Dieven ( die hacr

by den roof generen ) haer fclvcn bc- 1

kent door hun Duyvellche gierigheyt

ende fchrobberye , en bcthoonen dat fy

Dieven ende Roovers vande Rijckdom- I

raen des Wereldts zijn. De Rijckdom*
men des Werelts zijn de rechte folpher-

j

ileckcn die haer gicrigh ende onverladc-
lijck herte geduerigh aenftekcn , niet tot

genoeging, maer om hun even-menfehc
noch meer te verongclijcken,en haer be-

gheerte tc vergrooten , tot verflindinghe

van haer cven-naeften , en haer felven$ I

waer uyt men fegt , dat Eer en Trouwe
(

( Godt beterr ) nu van de Gicrigheydt

,

Ongercchtigheyt, ende meer andere on-
hcy-



3<fa

m

hcylcn cndc onhebbelijckhedë
des We-

rekV ghelijckals met vottcn, wort ver-

trede s en die nu naer alle oprechtigheyc

in dele bedroefde Werelt wachten wil-

de mocht veel eer een nieuwe Wereldt

in de Macne maken, endc vormen iulcfce

Burghers als fijn kluchtigh bewerp ende

mallighcyt mede brocht, alfoo wy't niet

beleven en fullen ;
want geit en goedt is

nu de rechte windt -fpijfc diederGicrir

gaerts ende Woeckenacrs hert en ghe-

moedtverroacckt, niet om fijn cet-luuen

te ftillen, maer om fijn beghcerten meer

en meer gaende te maecken , ende die tc

vergrooten. Geltengoet isnudengitc-

drank die fijn herffens benevelen metde

vuyle dampen van fijn onrechtvcerdige

begeerten, die fijn oogen ter aerde, endc

fijn ziele ter helle drucken. En ghehjck

de ftanck van wrotte moraflche de lucht

vergiftigt en verpeft : alfo vergiftigt den

Gicrigaert en Woekenaer fijn hjt en zie-

le door de quade luchten van fijn gron-

deloofe ende altijds-hongerendc begeer-

ten,en fmoortfetfamé in defond«-poel
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van fijn onverfadelijcke gicrighey t cndc
fchrobberye. DeRijckdommêdes We-
reldts zijn kolen, diehacreen weynigh
vervvcrmen ; cnde daernae doortghe-
bruyck hun, niet anders als koude ende
droefheyt nae en laten. En gelij ck deen
kole d'ander ontfkeckt,allb door de hul-
pe dcsDuyvels, ontfteeckt deenc be-
geerte d'ander, om haer in t helfche vyer
te rucken. De Rijckdommen des We-
relts zijn de fhl-lichten ghelijck , die des
nachts ontrent de Rivieren ghefien wor-
den, fygheven een duyfter fchijnfel, en
leyden degene die haer volgen int wa-
ter, alwaer fy verdrincken moeten, foo fy
niet by tijts om en fien , en te rugge kee-

ren. De Hcyden^che Poëten hebben de
Eeuwen van de Werelt,eerft gout y dan
filver, daernae koper, encyndelinge yfer

gcnoemt
5
wacruyt volght, datwyonfe

Eeuwe met recht by loot fouden mogen
verghelijcken; want, indien den armen
Fabricius ende meer and re vermaerde
Mannen , hacre deugden voor de Rijck-

dommen des Werelts vervviflelt hadden
als'er



•I

I

als'er huydendaegs (God
betert veel van

onfer Eeuwe doen, hacr lofen cerc waer

langh met de (dutten des Wereldts ver-

gaengeweeft,daerfy nu (
^dooreyge,

lis aadere eere ende lof reden ) noch he-

den defelve zijn die fy over vele Eeuwen

«weeft hebben : Sywiftenwel, datge-

li.ck eendickefwarte
folpher-wolcke of

nevel-mift de heldere Sonne-ftralé ftcurt

en vcrduyfterti dat alfoo de nickdom-

men des Wereldts , door giengheydt en

fchrobberye verkreghen ,niet alleen ons

hert en ghemoedtbedwelmen,
rnaer ver-

donckerc en vcrduyfteren oock de
ziele,

het licht en de fonne van onshchaem

;

Gelijck een indruckfel in de lucht geteelt,

ter aerden vallende ,
alderley gewafch tcc

neder flaet, met groot verlies van\ cc
,
en

Menfchen : Alfoo isdegier.gheyt ende

ongerechtigheyt een recht brandt-merek

cn een in-druckfcl van 'thooglk deeldes

Menfchens ware goedt , waer door d al-

verftindende begeerte gheregcert wort

:

Het wclcke neder-zijgende op den aclccr

onfer zielen, vermorfelt er,i
verwoei» ,

au

A 4 lcs
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les wattcr fchoon cn hccrlijckindÉ Men-
fchc is. Doorgierighcyt endefchrobbc-
ryc verftricktden Gierigacrt cndcBloct-
Tuypcr in fijn cyghen gacren y en prickelt

fijn arme ziele met de pijnelijcke ftekel-

<loornen , die fijn grondeloofe begheertc
geduerigh uyt-werpt : hy is het wit ende
fthict-pinnc des Duyvcls; en foo haeft
en is hy in de fonde-lap niet ghekomen,
of de Duyvcl houd hem voor fijn proyc.
Enghdijck de Philiftenen ccrftSamfons
oogen uye-ftaken , eer fy hem tenfpotte
ifteldenj alfoofteecktdcnliftighen Duy-
vel, door dc rijekdom des Wereldts, defe
Menfch-vrcters eerft hetghefichtehaer-
derziclen uyt, omhundacr nacin't hel-

fchevyerteflepen.

Mis-fiagh-vinders cn Ghebreck-ont-
deckers en hebben noyt eenigc eere kon-
nen in-legghen

j want het vlcyen endc
pluym-ftrijckcn, is nu foodiepin'c diep-
kc van'sMenfchen herteghekropen, dat
de fmeeckende huychelerye veel kofte-

lijcker en wacrdigher wordr ghehouden
als de fuyvere beftrafferidc Waerheydt.

Daer

B

and'

I BQj
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Dacrcnisniet een Gicrigaert ofWocc-
kcnaer die het mergh ende bloedt uyt dc

I bcenen van fijnen Even-menfchc is fuy-

;
ghendc, die dit Bocck lal willen lijden^

noch gheenbcfeverdegewiiTe , die't fich

felvcn goctwilligh (al willen toe-eyghe-

ncn.

Den eenenDuyvel kan met den adde-
ren wel huyshouden,jae felfs een legioen

Duy velen in eenen Mcnfche; roaer geen
van alle en fullcn dit Werck plaetfe ver-

leenen, om dat het Chriftclijckis , ende
de waerhey t ontdcckt.

De Gierige ende ghelt-fuchtige Men-
fchen, die geen fwarighey t en maken gif-

ten en gaeven te nemen, om een goede
efcde rechtvcerdighe fake te fmoren in de
fmoor-potvan gierigheydt ende onghe-
rechtighcyt, fullen Hemel, Aerde,Hclle,

en al wat daer in is , teghens my op-wer-
pen. Och! wacrfalickmy dan keeren,

als ick aldus omringt., omfet, en benevelt

ben van foo veel wrecde Gieren 5

O ghy Lief- hebbers der gerechtigheyt

A j ende

02$

lij.
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cndc waerhcyt ! ( die tsgelijck verdan-

digh en goctgunftigh zijt ) gunt my dat

ick onder de vleugclc va u gunde f; huy*

le, om alfoo van haere wrecde klaeuwen

bcviijttezijn aengefienicknicc and*f

gfcfi tecven en hebbe dan van food^ghc

fondênen gebreken, die fclfs cengrou-

wclvooi Godt endede Werclt zijn, en

in een wel gefielde Staet niet en behoor-

de geleden te werden ;
want, ghelijcker

in ons geen geweldiger tochten en zijn,

als die door de fcherpe windt van gierig-

hcy t en fchrobbcryc werden aengefteke,

alfoo en iifcroockniet indefc bedroef-

de Wcrclt , waer in wy armcMenfchen

ons edelfte deel meer verbafteren, en ons

fclvcn verder onder de onrcdelijcke Bee-

ftcn (als Wolven, Gieten, &c-) werpen,

dan door deal-verflindende gierigheydt

en fchrobbcryc; vcroorfakcndcalfoalle

dé plagen des Werclts.

Daer zijn Mcnfchcn die foo gcerne

tklarc water troubcl fién om Acl (ofal)

|d te vangen
5
zy oordeelen met bodcra-

ïaofe tonnen vol finnen van al 'tgene dat

een
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een ander Mans lof in-brenght, als een
Ezel van de vijghen doet, meynende dat
ander Luyden herflenen van gi utte-meel

en groene kaes ghemaeckt zijn , ende dat
moiïtlê beter zijn als goede vifch (mijns-

halven, ick en heb in de termen derherf-
fenloofe niet geftudeerr, noch en verftae

den ftijl van Galenut niet
) dan ? is het foo ?

foo is't voor een verfeeudc maghc , macr
eengefont Menfch houd meer van goede
vafte fpijfe; en wanneer fy felver yet
fraeys (uilen uyt-vinden, fo en is't niet al

gout datter blinckt ; noch de noten en
zijn in foogrooten getale niet, als fy wel
rammelen

j macr dan hapert het hun
veeltijdts aen't begin en eynde , want fy
int hooft te veel fults , ofte luttel herffe-

nen hebben
;
mynenthalven , laetfe lag-

chcnmetZ)m^r//^die'tbelicfdt, en die
niet fchreyen en konnen , datfe ajuyn ch
knof-loockgebrtjyckcn ( of ten minften
haer-felvcn fpiegelcn acn Chryfippum^ic
van lagchen geftickt is , alleen om dat hy
een Efel fagh vyghen eeten. ) Ick wil my
gaen bedroeven , en weencn met ttw-

clita
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ditooMct de gierig heyt ende vreterye de-

ler bedroefde Wcrelt. Laet de VVerelt 1
wederom met mylagchen , kwacht van

haer niet anders • want ghelijck denEfcl 1
fterek wei t door laften te draghen , alfoo Ij

werd' ick fterek door 'tlagche van deN ij t,

als voort-komende uy t een nydigh herte

van een deel Gefellen fonder G. Iae, my li

cn konde geen beter gemoetinghc voor- II

komen ( al fchoon daer hondertKcrck- IJ

uylenvloghcn , hoewel die van Athencn

het 'liegen der Uylcn al vry voor een ge-

luckigh teken hielden ) want het fchijnt

doch, al wat den Menfche over-kornt (al

fchoon hy fiet, dat den cencn den Bock

melckt, ende dat den anderen de feve on-

der houdt) dat hy dat moet aen-ncmen

nac'c oordeel van de reden 5 even als de

gene die verkeeren, nemen dat de fteenen
j

geven en foecken felfseen quaden werp

wel tefpelen. Ick weet wel, dat, ghelijck f|

in een ende defelfde weydc den Oife gras i

ibcckt,den VVint-hont een Hafe,en den f

Oyvacr een Egdiflè/o verwacht ick datfe i|

mijnVVerck door-jagen , defe aae knib- ;

btlin-



ƒ5
bdingcn, gene nae reden, doch vele ful-

lendcrgoetvocdfel va genoegfoemheyt

des herten voor hacr ziele invinden, en
daeromfoogheloof ick, dat de fuyverc

VVaerheytby defe fo liefen aengenaem

falzijn,als ickgenegenben hacr 5 ende

de hare te behagen; wantgelijckde Mag-
neet-fteen hec ftael tot fich treckt , ende

dewijn-ftockby de kóól niet en wil waf.

fen,alfoo omhelfen deVromen dewacr-

heyt endedeghcrechtigheyt ^
cnloopen

t fanienalsdcvlamme naerde peter-olye

doet,maer vlieden voordegierigheyt ert

ongcrechtighcy t als van de Peftc,

Is'cryemandt die oxwerfiens foo wat

van ter zijde foude mogen gcraeckt zijn,

die bidd' ick vriendclijck ray dat te ver-

gheven : want hec en is niet anders dan

blindclingeecnkneppelin't honderc ge-

worpen : Belangende defchuldigedie't

niet knaeuwen en kunnen , om dattct

haer te bitter is, die moghen' t voor Apo-
thekers pillen gebruyeken, devvelckejioe

die bitterder zijn,hoc fy des te beter fay-

veren . Beminde Lefer vaert wel.

r. E. £cnfi»Wgen l.Q\ÏZjf^p T*
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Een Knekel int honden.

D'Oude hebben ons befchreven

Een verfierde reders-wet,

En daerby acn ons gegeven.

Dat ons redens-palen fct.

Tintdusi vol vrees en beven,

Stellen fy ons als een Leer,

In een Zee vol wellufts-leven,

Tot de gorgel toe int fmeer

;

Sondcrycts te konncn eten

Van al 'tgene dat hy fiet,

Of de Zee fou hem op-vreten,

Is dit niet een groot verdriet ?

Overvloet die doet hem karmen,

Schreven, weenen, om de fpijs ;

Eet-luft die verflint fijn darmen
Als de Son het kille ys.

Heeft een Schroocker meer van't fijne

Dan fijn eygen vrees en fmert ?

Neen ; fijn Goet doet hem meer fijne

Als veel wonden in fijn hert

:

Heeft hy meerder als't aenfehouwen

Van fijn onrechtvaerdigh Goer,

Dat hem angftigh doet verflouwen^

Soo hy't raaer gebruyekea moet#

Wat's
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I #
l Wat's hem al fij n fcbrobberye,

Anders als een fware laft ?

Veel van wroegings flavernye,

Die hem als een hel aen-taft.

Roevers, Branders, Moort-gefellen,

Vol van wreetheyt en gewelt,

Konnen 'tgierigh hert niet quellen,

Als wel doet 'tvervloecktc geit.

Nimmer heeftm* in't geit genoegen,
Want men Vlot in't geit meer niet

Als vergroetingh vol mifnoegen,

Ziel-gequel, en harts-verdrict.

Geit en goet verflint het herte,

En daertoe oock lijfen ziel

:

Altijts letftm* in pijn enfmerte,
In een poel vol helfcb gekriel

:

Onruft houdt haer fteeds omsingelt
Tuffchen angft en vreefen fucht

;

Hief mee zijnfy ftaegh omringelt,

En voor haren Schat beducht.
H.>ort men maer een Muys of Ratte,'

Ofeen windtjen aen'tfrancjjn,

Dieven zijn't • Flucx van de Matte,
R:>ept meer Menfchen als'er zijn.

Dieven mogeo fy welfeggen
;

ant, (y als des Werelts goe'n
Meerder lag n niet en leggen

Als' haer arme Ziele doen*

Sekerj
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Sckcr , die't hier fookan makeof

Dat hy clck een 'tfijne geeft,

En met eer aen'tGoedt k+a raken,

Die is waerdigh dat hy leeft;

Maer geeo Roovers van de fchij ven,

Dieven van een anders Goedt,

Schrobbers vanelck eens bedrijven,

Dteri 'tgefpuy s der hellen voedt.

Die men naer het geit fiet jagen

Als een Wolf nae Schapc-bloet,

En met duyfent Duyvelfch-Iagen
U,en and're fchricken doet.

Blinde Mollen, Mammoniften,

Die u foo aen't Goet verbint,

Dat ghy als een Worm vol liften,

'tGoet, en oock Ziel vcrflint.

Sulcke Schrobbers, Boeven, Pielen,

Onverlaten metgewelt,

Kunnen nwen fchat vernielen^

Schoon ghy u daer tegen ftclt.

Dieven kunnen venfters breken ,

Hechts muercn boren deur,

Schelmen floten open (teken

Van een dicke ftyve deur.

Wie fou y fer willen beucken

Op het aembeelt dat hy fweet^

Alsm'uytyemands beurfe-krenckerï

Soo een munt te halen weet ?

Wie
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Alfmen Hokus Bükus felve,

Hubs kan (pelen in t kantoor.

Wie wil hacke, klutfe, delve,

Eycke bakken zaeghe door,

Die m om 'cacrdtlche goet fiet fwicren,

Als een vereken wroet in't flijek.

Ongenoeghde grage gieren,

Altijdcs arm, en nimmer rijck,

t Gout was nutter in de helle,

Als dat ghy't foo diep ontgraefr,

Dm u arme ziel te quelle,

En u felven 't heit af flaeft.

Die om rijck te mogen derven,

Ider een het fijn onthour,

Moet daer by u nootdrufc derven,

Slimmer dief, den baft niet trout.

Menfche - vreters, hert-verflindcis,

Suypers vander armen bloet,

Die nogh u, nogh wijrT en kinders,

Vrient, nogh vreemt, geen deught en doet.

Öraege Egels , aerd' op-wroeters.,

Die u hert en zinnen fteelr,

En u arme ziel niet foeters

Als het helfche vier beveelt

Die u lijf en ziel verdomt,

:t u onrechtveerdigh winnen,

Dat « niet te goed' en komt.

B Die,
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Die, al zijn het fchralc jaren»

En de menfehen zijn in noot»

Weet een grooten Oughft te garen,

Alles in u fchueren (loot.

Schoon de arme (lort fijn tranen,

Over 'c onreght en gbewelc.

Om 'tverdieren van de granen,

Anders zeer u noytenquelt.

Beter foudy rijeke-vrecke.

In de pot van laz'rus Hen,

D'ondcrvindingh fou u treckc,

s'Hceren volck de handt tcbien.

Honden van Efopi-brocke,

Altijts nijdigh,altijts vreck

Als een quaey bereuckte Hoppe»
Liever kacckelt g om u dteck

:

Liever fit g'in u kantoren

Geit en telt; en bidt aen't geit,

Och ! mijn Godt .' mijn uytverkoren

Die my groote renten telt.

Scepter fwaeyets ! goude kroonen /

Ghy die foo mildadigh zijt,

Dat ghy als een God komt loonen.

Die u glants en beeld maer vrijt.

Gouden beeld, mijn God en leven,

Die my als een Hecre hout,

Met u gunft, aen my te geven.

Daer mijn lijf en ziel op bout*



Munt - aenbidders , beeld - beftormers,

Helfche (laven, vol ghcwelt,

Ziel verflinders, hert vervormers,

Duyvels eygen om het geit.

Wilt dogh eens u fchrobben ftaken,

Rekent wel, eet 't valt te laet,

Dat u ziel in d'hel fal raken,

5oo ghy geen goe reekningh maeckt.

Want , waer heen de lighaems keeren,

Daed'lijck volght de fchaduw'nae-

Nieroant kan de Ichaduw' weeren,

Datfe met hctlighaem gao •

Sond' en ftraf is op u hielen,

Waer ghy inde weereldt zijt,

Om u ziele te vernielen,

Schoon ghy vrienr, of vyanr zijt.

Denckt eens wat al hellche vioecken,

Wat al woecket - loon van quaen,

In dien teller - Al zijn Boecken,

Om u fchultgeteeckentftaen.

Daer en zijn u honde - beten,

Die dus langh zijn blijven ftaen,

By dien God nogh niet vergeten,

En daerom niet uyt gedaen

.

Als ghy met u hooge fchulden,

Sondec aflaet en verdragh,

Langh gequelt hebt ftrarTecs dulden,

Sttafc hy met een harder flagh.

J5 i Bcterd',
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20

Beterd' u dan , Rijckdoms flavcnj

Schout het onrcchtveerdigh goct

;

Bidt den Heer om fijne gaven,

Dien hy ghceft in overvloet»

'tGoet genoegen is'talleene,

Daermenme moet zijn te vrc.

Want mifnoegingh vol gheweene,

Btenght een lart van ibnden me

.

Traght dan na een beter waerde,

Maeckt voor cerft een goet begin,

Op dat God u ziel van d'aerde

Leydcn magh ten Hemel in

.

Hcere.' doet hun geeft oprijfen,

Met de vleugels van de Deught.

Dats' u naemaeb mogen prijien

Hier > en in de Ziele vrcughr'.

J. pRI ZANDT.
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j. O R I Z A N T,
Of fijtt->

HERACLITUM,
befchreyende de Wccrclr".

ICk badfC
(
begaefde Man) dit Boetkjen nauw doorkfin,

V V.'eenU ! of uk ficb Heraclitum vemfen ,

Bedroeft tot aenfijn %tl: hy drucki my aen de bant,

E» feya l lek was Wel eer, dat nu is Orizanr,

D:e om den Menfcbe febreyt , en s'iïeerslts yddhtdin,

Hoort hem : Uk op dat woordt, begaf my tot de reden,

Herlas ; en vond bet Wacr, en waerdtch op den trap

Gfafitlt te werden van vtrborgbin Wetenfchap.

Eylaes ! foo defe Jlem tot Syon moebt e kUntksn

In d'ooren van bet volck, Hoe fouw dat Syon blinden

In d'oogen van baer Codt ? koe fouw du Mijn en D jn

Begtcrhjckkyt des vlees met lmêM v^rvMrt

In üefiie, Gods-dieufl, Trouw I Heefouw 4* Sjm lUyen ?

En als 'tBebofM landt
t
van mthk en honith vloeyen ?

B 3 Hoe
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22

Hos [ouden onder ons de goederen ghemeen ,

Hoe [ouw bet groot getal der menfchtn werden een :

Codtgbeve dat du btyl tergoeder uyrmach komen

Op onfen Horizont : foo roepen dan de vromen ,

Chy dit de wetrelt hebt belaechen , en be[cbreyt 9

Lacht, la&t , 6 Orizant ; in ale eeuwkheytj

.

Aen den Lefer.

T"\ Emoe ritus belacht , Hetaditusbefcbreyd

Den Me»fb\ en p' Weerelts jdetbeden :

Ve Vragbe [oude tfjn : Wie heeft v*n defe btytC

De Weertldt mceil , of minft btjlrtden f

Men oordcelwatmen wil: lekfegb\ dat Orizant^

Die om de Weereldt heeft befchnven 9

Terwijl by Lacht, en SchreycT, de kroon van beydeJ>ant9m

En witrditb ie , bet Eeuwich Leven.,

.

A. Pan DEL A F R

Rum-
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2 iRIIM - DICHT
Op den-»

DEMOCRITUM, belachende,
ende Hera clitum, bcfchreyende dc

Werelcit ; d'een , over de gebreeckcn der
\Hov»e*d\xj , en cfander, over do

gebreecken der Gimgheytu.

'Beyde uytghegheven by den £er- ende . Deuabt-
lüvendm , midtfgadm KoniJ-rijckm j. O RI ZANDT,

trflijck Scbtjf-endcXffit-mi<fler t lt4üH»fd>
Boecltbcuder

, Mujtdjn
, &c.

Oewel des Aerdes kloot tuflehen des Lochts
omvanghen

In't midden (door Gods wond're macht) is opghe-
hanghen,

Noch zijn daer Hovaerdy\ en Gitrkkft rafch in
Gekomen; ende hebben befoctelt hart en (nu,

Dermenfchenby-nae aü', gelijk Harpyen fnode:
Wacraf dat Nedrigheyt, en Modeftie vloden,
Met Wcl-te-vredenheyt in 'tgeen genoechfaé is:

^
Des hier uyt oirfpronck neemt veele verdei ffenis.

d'Een eeuw tot d'ander roept, entuyght met wilTe
rederij

,

Dat hier uyt zijn ontftaen dc mceftc wrevelheden
Die'tPublijcqen'tPrivé£equollen t'aller tijdr,
En mede voortgebracht hebben de bittïe Nijdt.

Godts opficht indigneert , en d'Engelen verfuchten
Over deel' dwafe qua*en,niet fondcr Iwaer beduch-
Vernoem* belacht : Heraclitut beweent : (ten

:

Doch den verdorven menfeh blijft even fecr ver-
ftcent-\

B 4 Hoe
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*4
Hoe weynigh zijnder die defc verderflijckheden

Poghen tc vellen neer, en onder voet te treden ?

Men levertfegeen ftrijdt ; maer yder by-navocd5|

DeeP vuyle en fchadelijkeHatpyen in't gemoedD*

Dit heeft ook Ori^ndt beziel-ooght, en mifprefen, f
Ende in veelvoudigheyt fijnes gedachts vcrwefen. 1
Hy doet fijn befte mé tot beteringh van deef

qua'en ,

Goetgunftigh yder ecn.met deuchdelijk vermaen S
Sijn herte aengeraekt van Deughts vierige kolen, I

En rijeke wetenfehapkan niet houden verholen

'Tgeé tot'tGemeene beft is nuttig voortgebracht^

Sonder op hact, en fpot, ofnijdt te nemen acht. t
Sijn daegheiijcx bewindt in lerens moey'lijkheden k

Hem niet verhindert fich ook hier toe te beftedenjl

Hoe dickmaels heeft fijn phantafy en fchrijvens-J

luft

Gewackertook des nachts, en fijne flaep ontruftil

Ennoch de donckerheyt, noch bedtgenoots weer-i

houwen (kouwen__^l

En heeft nimmer de vlam fijns gheefts fookunnenf

Dat hy niet vaerdigh nam de grirTy inder handtyl

En üyttede op een Ley,fijn gedacht,en verftandt

J

Hy geeft hier ziele-goudt, filver,geftecnten, perlen.J

Doch indien ymand duncl: dat hier en daerwat kerlé r

Van aerde, grom, of fchuym, noch kunnen fijn»

ghetelt

,

Of dat niet alles is op 't juyfte' tfaem gheftelt

;

Die waer echter wel dwaes,ofmet ni dt ingenomen,

So hy daerom verwierp 'cgcé dient tot yders vromé;,

Ende niet liever fegh, des zy in alle Landt

Gheprefèn, cnbemindt, !oha»n*s Ort^mdu.

W. V. Na D DAM.
Op



O P
*5

DE GIERICHEYT,
met een milde Pen bcfchreven_

Dm

J. ORIZANDT.

VZei veel teveeU en geen genottgb

,

Schroeien, fibrobben, fcbrapen, fchraven
(j'teren, geeren, grabben, graven-* ,

t in bet Hert baer Kraem, en Krougb,
Op eenen Tïougb.

Daegbt der Kaffèn en CjheVtiflen

Ttygbeniffèn,

*fBlyck} eer- langb
9

En, nocb dtyangb

Dtn Heb-Lusl,'tcogb dat daerop flough

SnVtelckersQel', t^elfd' Vrougb endrougb,

Datfom baer z*elffs verdoem nis lougb.

Was d'Heele \1erlt in *thert ; 'tbleefffchaers,

Knibb'len, kruymen, kniefen, knagen.
Vitten

, borqtn% klemmen, klagen,

9*t bleeff in d boucken, met goedt Spaert

En Over-gaers.

Vrjmael d 'handt te rugb te balen

Fm ietalen,

B ƒ Vat
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26 M
Dat heeft plaets

In Me Maets,

<Daer \omt met uyt , dan Pier om Baers,

Een ftuyvermm een fenmngh *s jaers

,

W*f raedt f hoe ruymtm een naeuwe !S[ieYS f

Wat raedt f geen Raedt. 't Is in 'tgebeent.

Vreke*. jf reken,
fchryven* wrijven,

Schreyen,lacchen, ftrajfen,kjjven,

Vermach niet, dat zich jemant fpeent,

Noch ooren leent ;

Want de vrekken, blijven vrekken,

En bedekken

'ttfierigb zi$n
%

JfyCet een fchijn

Van foberheyt : Off ghy dan weent

En feljfs met fchreyen 't anders meent

'tGcvoel daer van ü langh verfteent.

tAl tvertweWtis tyelgbedaen,

SchrokkersSchrobbers,
fehrapersjchravers,

^aerders, geerders, grabbers,
gravers,

Met zijn geweer ; te keer tegaen,

En weer teftaen,

en Voaert maer om zich zeiven

Vyt te delven,

Meer en meer,

brandt en geer
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27
"ot d'aertfche fcbatten, die meet fchaen
Dan voordeel döeh, om voort te gaen,

Des ^aeCgen heyls, al-heyTge paetu*

my , üdet - vloeyend' Orizandt,
'tTreken, /preken, fchrtjven, Wrijven,
i

tSchreyen
i lacchen, ftraffen, fyven

Doe uwe Penn ons ftelt ter handt,

( De vreckjer fchandt ,

)

groet ickjnet de'f' ftechte groeten :

Die ons moeten

*Blafent in

Hert en z.in

ïergierigheyt , tot ^andt noch landt,
r
ot eer, noch ftaet, tot geldt noch Pandt,

Maer Devght, Genottgen* en P
'e\ftandt.

A. Duik ca n t.
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2 *

Vandc Gierigheydt.

DE Gicrigheyt is een Tweelingh

vandc ivvane Nijdt, een heel oude

mis-fchapen Sonde- monfter , met

veel hoofden, en noch meer ftcertcn ,
vanden

Helfchen Day vel voort-ghebracht j
ghebakert

voor 'tvy er der quade begeerten • omfwagtelt

met Tonden ;
ghekoeftert in ongerechtighcy t ?

ende op-ghevoedt inde Sonde-wie^e van alle

Godloosheydt ; een machteloofe Ziele heeft

haer welen geteclt ,ende alfo baert fy gierige

lullen, godloofe bcgheerten,en gcefteloofe re-

den: Sy is een halftcrrige begeerte tegen Gods

\Vct,en een af-kcer van fijn Goddelijcke Wille,

die de Gierigacrts ende Woeckcnaers (teers m
haer gheweidt houdt,foo door brandende be-

geerte ,uyt-teerendc vreefc, als geduvrige on-

rufte,tot verflindinghe van haer arme ziele,

(onder hun oyt te laten ruften. De Keyfer Au*

pullus feght i
dat de Gierigaerts gelijck zijn dc

gene die met een gouden angel vuTchen , aen-

C ghtfen,
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34 I. Oriznndts HcwlitM,

ghefien ,dat 'tgbene fy vangen,op vele oae,niet

komen en kan tot den prijs van'tghcne datfe

konnen verliefen. Om eengheheel vat Wij os

gal-bitter cn onfmaeckelijck te maecken , it

maer van noode een weynigh alfems : Alfoo

,

hoe godvruchtigh en heyligh dat een menfche

in dele bedroefde Wêreldt wefen kan (ja felfs

Goddelijck^) foo en behoeft hy maer een kley-

nen angel van gierigheyt en fchrobberije (met

den rijcken Vreck) om fijn heyligheydtghe-

heel te vervuylen ,en hem felven armenellen-

digh tc maecken. jinacbar/tsftyde, datter geen

Dier den Menfche fchadelijcker en was , als de

menfche felve , om dat hy , heerfchcnde over

alles,fijn felven niet en kondc regeren,noch fijn

begeerten inden toom houden j derhaïven,wie

en fal geen mede-lijden hebben met de Gieri-

gaerts ende Woeckenaers , fbo wanneer men
haer fietin fulckê verdrietende ellende leven?

cn dat fo wel om de rijckdommen die fy befït-

ten , als om de gene die fy noch begeerenende

na-iagen ? feecker hy moet wel een droogh en

verfchroyt hertc hebben , die van haer foöder

traoen fcheyen kan ; want fy en fien niet alleen

op de goederen die fy hebben, om haer felven

da er mede te vergenoegen,maer loeren altijdts

op't <>hene datfe noch begheeren, ende niet en

hebben , om haer felven alfoo meer en meer te

quellen
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•So,

1
MÉI

ül

I

IBe/cbyeycné de WerdJt 3 ƒ

quellen endc verdrietigh te vallen. De Gierig-

beydt is een feecker argument vaa dwaeshey t:

wanneer fy van binnen is , foo is 'tverftanjt daer

buyten ; en foo't verftandt daer buyten uiet en

waie,deGierigheyt en foude vao binnen niet

zijn. Is dit niet een groote plaghe , daer mede
defe arme, ja ellendige menfehen foo deerlijck

befeten zijn, dat , hoe veel datfe hebben , nim-

mermeer genocgh en hebbenende dat fy oock

mcnigmacls va al de groote rijkdommé die fy

be(itten,haren nootdruft niet en durven neme;

(tellende haer opperde ghebruyck ende hey-

ligheydt in'r afwefen dier dingen,dic ons God
de Heere ghegheven heeft, ende toc-laet met

danckbaerheydt ende matigheydt te gebruyo

ken. !Bion de Philofooph feyde , dat het een

dink was om te Iagchen,(ijn neerftigbeyt inde

rijekdommen te (tellen , de welcke vande For-

tuyne gegeven zijn, van vreckheyt , van gierig-

heyt,ende uytgedeelt van goetheyt. Men (iet

huydendaegs ( Godt betert ) veel menfehen , a!

fchoon fy koffers vol geldts hebben , foo wen-

fchen fy noch al om meer , macr als Cy't al heb-

ben , foo en durven fy't felve niet aenroeren

noch verminderen foo is haer onverfadelijck

herte bedwelmt met hetghenedat baeront-

breeckt-, en al wat fy hebben , dat en achten fy

niet , om dat fy te beforght zijn met het ghene

C 2 dat
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3& 1 Orizandts HerdcUtM,

dat haerontbreecktennietenis-, Sy zijn even I

als een vyer dat foo haeft niet uy t-geblufcht en t

wordt , of 'ten verfpreydt en vermeerdert figb 1

weder, naer de over-vloeci^beydt deshouts
jj

énde andere ftoffen meer , die 'rfelve bequaem

maeckt om te branden : of als een rivierc , die
|

in't beginfel maer een kley re beccke en is,ende l

naderhandt inde lenghte foo feer waft en toe-
|

neemt, datfeeyndelinghe door haer kracht en-
|

de gheweldtwegh neemt alles wat fy vindt; [

sMenfchen hongerige begeerte uyt fijn eygen

krachten kan feerqualijck geregeert werden.

Indien by dan noch ftecdts 'swereldts rij ck^

dom tot hem treckt,foo is hy ongebonden,en-

deblijfc altijdtsonverfadelijek ;
want,ift dat

koudt-waterdepijnedeshoofts^nde demage
geneeft, of olye den brandt uy t-blufcht, foo ïal

'tgeldt degierigheyr floppen. De rijekdom-

men des Wereldts zijn ghelijck het drincken

van heete wijnen , om een brandende koortfe

te verkoelen : ghelijck het eten van honigb,om

het fieden van een heete maghe te verlichten

:

Seer aengenaem inde fmaeckej maer vergroot

te gelijckdepijnc ende 'tgevaer vande fmerte:

fy ziin Openingen- niet in haer felven,niet voor

alle menfchen> fy zijn fegeningen in haer recht

gebruyck> fegeningen tot een boger eynde: fy

zijn fegeningen voor die ghene , die fonder die

fclve
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felve fouden gcfegent geweeft: hebben. Der-

halven dan , indienfe niet recht ghebruyckt en

worden, maeronsaf-fnijden vau't ware eyn-

de , foo zijn't fware blocken,en wy fouden be-

ter gefegent geweeft hebbcn,indien wy defelve

noyt gekent en hadden. Even als de toet-fteen

fijn werck doet aen 'tgoudt , alfoo beproeft

ojck 'tgoudt den menfche, of hy goedt of

quaedt zy; en die met de armoede en genoeg-

faemhey t wel ftaet, die en is niet arm.en wordt

gheprefeo : maer de ghene die fijn begeerten

aen den rijckdom hegt,is te belagchen, aenge-

fijndat hy'tgeluck wegh werpt, en 'tonghe-

luck behoudt. Die 'tgoudt, peetien, ende an-

dere koftelijckhcdoi meer, foo onnuttelijck

door-brengen , worden voor D oor- (lagers ge

-

houden,en Sté-kindt ghemaeckt. Zijn dan die

gene niet veel fchandelijcker quift-goedereo,

die om swereldts rijckdom grof cn groot by

een te fchrobben ,fx> veel koftehjeke kleyno-

dicn der ziele,foo lichtelijck verlielèn. Wat een

onghehoorde dolligheydt is het , fijn gantfche

'even te hefteden om den rijckdom des wce-

eldtsgrofcn groot by een te fchrobben , daet

de begeerte noyt en kan van verfadight wor-

den ? wat is geldt en goedt? anders als' tghenc

dat wy naeuw felve en konnen befitten fonder

eeo anders armoede, en daer wy den Armen
C ? niet
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3S I. Orizandts Heraclitué i

niet mede konnen helpen , fonder ons felvea

t ontbeIpé,en den verïameldeo fèhat te vermin-

deré?wat een ellendige flavernye is het fich fel-

ven fo verre te vergetê, dat men een flave moet

worden van 'tgene daerme een Heere afwefen

mach. Een Gierigaert dient fijn rijekdom , en

den rijekdom hem niet -> hy gheniet foo veel

profijts van 'tgene dathy niet en heeft , als van

'tgene dat hy befitj aenghefien by't felvenict

cn derft gebruyeken, uyt vreefe van dat te ver-

minderen. Den H.Apoftel Paulus noemt de
gierigheydt afgoderij e , en de Gierigacrts en

Woeckenaers Afgoden-dienaers,om datfy van

haer gheldt en goedt hun Afgodt maecken

;

betrouwende meer op haeren rijekdom als op

Godt, fy licven't geit meer als haren Schepper,

en verachten den wacren Gods dienft,om hacr

gierigh en onverfadelijck herte te dienen
}
en

daerom feydc den Propheet He^eéiel.. 21.1 3.

Sietickjlae mtjn houden t'famen over de gierigkeyt, die

ghy drtfft, ende oVerbet bloedt dat Voor tt Vergoten ü.

Die menfehen die bare herten aen den rijek-

dom des Wereldts hechten ,
zijn altijdts vruch-

teloos, even als de bergen die filvcre en goude

mynen in hebben ; haer herte is een woon-
plaetfe vol boofe Geeften : de doode Aerdc is

haermeefter. en't goadt ende filver is haren

Afgodt /twelck fy knap in hare fluyt -koffers

cp-
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Sefchrcycnds é Wenttt* 39

op-fluyteDjeo haer gierig endc onverfadeüjck

hertc daer aen op-offeren, fondcr oyt eenigh

oprecht genoegen daer van te hebben. Daer is

altijdtswat daer't aen bapert,tot datfe ons eyn-

delinge overladen met ooftuymigen overvloet,

cn dan genoegenfe ons alderminft : Indien fy

eenigh vaft goedt hadden ,
fy fouden ons ia

ceniger mate voldoen. Alle andere dinghea

gheven oosoock eenigh ghenoeghen: drincken

verflaet den dorft, eten (lilt den hongher, klee-

deren verjaghen de koude maer de goederen

des wereldts zijn foo verre vande begeerte te

bevredigen , datfe de felve noch ongerufter cn

begeerlijckcr maecken. Sy zijn als een water-

fucht,alseen hondts- honger ,fy mogen vullen,

maer niet verfidighen^en zy dat wy de mondt

vol aerde hebben. Is het dan niet een over-

grootc dwaesheydt,datmcn voor fijn Afgodt

hout
,
'tghene de nature felve inden buyck der

aerden heeft vertteecken als onwaerdigh om
geficn , maer met voeten betreden te worden

:

Het is immers de gierigheydt , cn niet de na-

ture, die de Gierigaerts ende Woecfcenacrs ge-

lccrt heeft het inghewandt uyt den buyck der

aerde te rucken , en aen den dagh te brenghen,

om malkanderen te vermoorden, ghelijcfc da-

geiijcx gefebiet, PlnUYtkm vcrhaelt dat Semi-

nmis op hacr Graf heeft laten fchrijven : Dat

C 4 foo



40 L Ori%andts HemüUtsl

foo een Koningh geldt van doeo hadde, dat hy
haer Graffoude openen,en nemen daer uyt foo
veel als hy wilde. iïarius haer Graf gheopent
hebbende, en heeft daer geen gelt,maer dit ge»
fchrift in ghevooden : Sn mertgby gbeen quaedt

Mcnfcbe* en órïPerfacdclijchjxm Gbeldt en Goedtgbe*

weeft, gby enfoudt mijn Grafnietgbeopent bebben.

Ellcndigh is dan des Mentenen leven door
gierigheydt ende fchrobberyej want fulcke

ghebreecken zijn flimmer dan de melaetsheyt
felvej en iodien men de Gierighey t koode ghe-
nefen als men de Melaetsheyt doet, men foude
trachten ziel enlichaemdaer van te fuyveren :

dewelcke door gierrghcydt en fchrobberye te

ghelijck befmet cn bedorven worden $ Maer
alfoo degierigheydtonverfadelijck is, foo en
isergheen grooter verdriet en ellende , als fijn

herten gemoct aen den Rijckdomdes werelds

te hechten ; want als wy meynen dat wy onfe

Itaet ende rafte daer door vaft maecken ,foo

dompelen wy ons noch dieper in armoede en-

de ellende. Den Tyran fbi/iürattis was feer

rijck en gierigb,fulcx dat men van hem fchrijft,

<3at alle bet goudt ende filver , dat eens in fijn

klaeuwen quara,dat en fagh men hem noyt
wederom uy t gheven; badt hy yets van noode
te koopen , dat en koft hy niet : maer wiereje

het hem niet goedt-willigh gegeven , foo nam
hy't
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Qefchreytnde de Wereldt. ^
hy't met gheweldt. Indien den Duy vel niet

ftercker inden menfcheen ware, als de natuyre

en is ,hy en foude noyt foodanighcn rijckdom
begeeren. Als defen Tyran doodt was , over-
iquamen die van Athenen, Vbifistrtium ende fijn

goudtteghens malkanderen op te weghen, en
'twerde bevonden fes-mael fwaerder te zijn

dan fijn lichaem. En daerom feght Era/mus

fcerwel: begroete Vijjïbcn eten de k[eyne. Dit
verftaethem vandegroote, rijeke ende mach-
tige des Wereldts , die de ftoutigheydt nemen
om de armeonnoofele ende eenvoudige men-
fchen te verdrucké" en te befchadigê, z.Sam. i 2

,

Sulcx heeft Godts Lievelingh ghedaen , als hy
felve,veel febapen ende runderen hebbende,de
fijne verfchoonde , en nam het een fchaep des

armen mans,en dooden't- Antoniui Curaeatta nam
daghelijcx veel goeds van fijne Onderdanen,
foo wel vande groote,als vandc kleyne/rwclck
hy onnuttelijck verquifte. Afexlans , tweede
Koningh van Polen , heeft fijne Onderfatcn
oock dapper gefchoren cndegevilt door fijne

Dienareo. In fulcken ghcftalte gaet het huy-
denfdacghs met deGietigaerts ende Woecke-
naers ("zijnde arm van ghemocde) die alles on-
verfadeüjck grof en groot by een fchrobben.
Indien ghy nu facght de febatten van cenighe
eldt-gierighe ende baet-foeckende menfehen

C $ (clck
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^2 L Ori%andts HencUUis*

( elck nae fijn ftaet endegheleghentheydt) ghy

foudt feggen dixjpcx*nder, Cr*fust en meer an-

dere.maerTeozijn geweeft,teo aenfien van haer

goudt en filver , 'twclck haer op't hooghfte

doet bedroeven- want wat en iffer doch onder

de Sonne niet verdrietigh, uytgefondert 'tgene

dat verroaeck ghenoemt wordt * het welck

nochtans ons eyndelinge mceft verdrietigh ,
ja

foratijdts ellendigh maeckt.

De meefte ghebreccken die fpruytenuyt

gierigheydt enfchrobberye,als zijnde twee

Beulen van de Menfchclij cke nature , die fy ge-

duyrighpynighenen nypen ,
fooaenlighaem,

alsaeo ziele ; veroorfaeckende alfoo allcquaet

in de Werelt fy zijn vyerige peften van 'tMen-

fchelijcke geflachte,waer door Landen en Ste-

den zijn tot den gront toe uyt^gheroeyt.

Is hetdcGierigheyt niet,dieden Gierigaert

ende Wocckenaer fijn lijfen ziele doet wagen,

ora een weynig gelts eo goets by een tefchrob-

ben, ende veel gretiger is naer 'tGout ende Sil-

ver, als hem fijn al-ghebroken ouderdom acn-

raedt, dat hy't niet van noode heeft , ende dat

hem felfVtghelt doet bewcenen, 'twelck men

tot fijn Doot-grafhefteden fal ? Is het de Gic-

righeydt niet, die den Menfche fijn Rijckdom

doet dienen ,in plaetfe van daer afghedient te

worden, en vao iijo goederen befeten wordt,in

ftede

*
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Hefcbreyende de WereUt. 43
tede van de fclve te befitten ? Is het deGie-

igheydt ende Onghercchtigheydt niet , die de

Menfchcn Godt doet vergeten, ende de liefde

regens hacr even Menfchef fy is'timmers,diede

Menfchenhaer hoogde goet in hare rijekdom-

men doet ftellé: die haer bedwelmt en verftrikt

m haer eyghen waen en laet-dunckentheydt

die haer doert genieten verblint: die haer met

haer fchatten ovcrftolpt,cn haer in hare Tonden

begraeft. In wat treur-fpel en heeft de gierig-

heyt haer rolle niet meefterlijck gefpeclt? Wat
wijsheyt,wat voorfichtigheyt heeft oyt foo valt

op fijn koten geftaen, die fy niet en heeft doen

ftruyckelen , en fommige doen fncuvelen? wat

fbtheyt en vermeerdert haer niet,fo haeft als fv

maercen voet by hacr over den dorpel krijclif?

wat goede vermaningé en verwerptfe niet? wat

quade Ucringhen neemtfe n iet acn ? wat ftrafife

en verdientfe niet ? wie i ft die de wreede Ty-
rannen meer voed , en de beulen met meerder

bloedt befoedelt,als fy? Hoeveel zielen zijnder

wel , die in armoede geruft en blijde leven , die

fo haeft als fy den rijekdom des werelds begin-

nen te genieten
, godloos en el lendigh worden;

want ghelijck de naelde in't Zee - Compas y

aendc Zcyl-fteen geftreccken , haer ftcets nae't

Koorden ftreckt: alfoo een gierigh enonver-

fadelijck herte door de begeerte
, acn': geldt

ghe-

fa;

ü
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v

ïhcftrecckcn zijnde, begeeft nghfteetsmctallj

cicrishcyt ende onghcrechtigheydt,om and i

Vc vernie!cn,endc figh felvcn te verflindcnei

in'thelfchevyettc nepen. i

2>,W*wk befchrijft, dat die van d Eylandcr

$4ear<s< al haere fchatten inde Zee wierpen?

omdat fy d'uytlanders niet en foudenaenloc?

fcen,om hacr t'overweldigen : Ende dat fyow

der hunne Inwootideren alle vyantfehap va?

binnen, ende oorloghe van buyten >
daer doe*

fouden vernietighen: macr in teghendecl, d(

Gicrigaerts en Woeckenaersvanonfer eeuw

(Godt betert) hebben liever doorgierighey4

en ongerechtighcyt, 'swereldts rijekdom grq

en "root by een te fchrobben , en den helfche

Vyandt in haerafghebrandeconfeientie te 14

ten , dan de felvc ta vetfaecken , om hacr arm

zicic ecnigh genosgen te geven , den Duyvel

verdrijven^ Godt int herto te laten.

Ghelijckals turf, hout, en diergeüjcke Ito

fen meer , niet en dienen om 'tvyer uyt

bluffchen , maer om 'tfelvige noch hecter :

maecken; alfoo en dienen dc rijekdommen d;

werclts niet om de Gierighcytte vcrmindere}

maer om de beghcerlijckheydt der goeder*

te vererooten. Wat qmetfal bet groot goed* <b

j*ib nemm ( fcydt TluUcbm) hüen'tfM i

begbcalt *# "tgodt nia en fe»
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ÏÏefchreytnde de Wcrelit. 45
tfongher cn dorft vcrgaen met eten en drinc

:

fcen; maer de gierigheyt en ismetgheengoedt

e verfadigen.

lek bidt u let eens op de Gierigaert ende fijn

egheerlijckheydt , ghy fult bevinden , dat on-

ïengcfien alle de ftckel-doornen van fijn rijek-

dom , daer mede fijn gierigh en onvcrfadclijck

Inerte van den Heljïben <Duy)el geptickclt wort,

%y nochtans ftects figh fel ven ottfenenfal fijn

'J(armc ziele te prickclen met de pijneliicke door-

ben va gierighcyt,hooveerdigheyt , ende ydele

•feere ; De doornen fteken hem voort tot lijden

wan de erger doornen, gelijck in luidt: hy ver-

t>eydc eens een goeden dagh te krijgen
; hy

:|meende gheen ïlccht Officie te hebben inde

Wereldt, ende in't toe-komende; hy voelde
'

:E
kic foetigheyt van de beurfe tedragé;hy drocgh

iet kruysop fijn rugge, opdat hy de beurfe in

fijn handen mochte dragen. Het vermaeck dat

)y fchepte in fijn vingeren te ïecken, naer den

s'lontfanck dér aclmoeffcn, dede hem gewilligh-

: llijck lijden de kleync pijne van fynen rugge.

; 1De beurfe in fijn handt was hem een ftaf , ende

*4fteunfé1, ofri fyn rugghet'ondcr-ftutten dat hy
donder den lalt des kruyees niet cn bcfwecclc.

Oe foetigheydt, niet van Gods liefde in fijn

therte uytgheftort
, ( want hy en vraeghde nier

iccr nac dc foetegenictingc Gods, als een Efcl

nae
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46 J. Orii&idb Heracb'tus, j
nae dc Vijgen) maer dc liefde der menfehen irl

fijn handen geflekê^die de fuyrighcyt des kruy
j

ces dede verfoeien ;
fijn liefde tot het geldt , cd|

niet tot fijnMeefter, wilde datmen da falvj

foude verfcoopen : maer ghelijcfc als Kfó cerj

gierige Dochters in Exters veranderden, doo :

dien fy den Mufen berifptcn ; aifoo beftrafo
|

oock Godt de Heere Iudas reghtvecrdighlijc

om dathy Maria berifpteovcr'tuyt-gietendc ;

Natden-falve,feggende : Wsenm ^tgbyde

V>e mowl'lcK'V"»* f> heef' een ip4**A«*WP
oh&mbt* Math.16.9.10. Hy wift wel, (:

fchoon IuU tot voordeel vandé Armé Iprack

dat hy fijn cygen gunll ende profijt meynde

en dat den prijs der Salve in fijn gierige begee.

te ingewickek zijnde , maer een blootc fchiji

verwe en was,die hy over fijn yalfct* en gierig

herte henen ftreeck,feggende : Wm,*t dit V*

|

lies: Vont dfe Sal)>e mocht dier Verkocht, enie<*\

Armen getf*n Dorden. Hoe onghclijck w« ff I

wcerderinge van defe Salve ende fijn Meeltect

hy was welpenningh-wijs, maer pont-geck: b

die de Salve van Maria, diefe op de voeten d

Hecren uyt-goot, fchatte op drie hondert pc-

nincen 4
verkoopt daer na fijn Heer en Mceft*

acn wicn defe kolWijcke Salve te koltegcleyt

worde, voor dertich filvere penningen} O*

hoe veel beter hadde het voor hem gheweef

L
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$efchreycnde de Wcreldt. +j
dat hyeen lichte beurfe, en een ghefont her te,

met een reync ziele in fijnenboefexnhaddegc-

\ hadt? maer telaete bevim defen rampfalighcn

menfche, dat hy hem met een vloeck beladen,

en met fchandc endc onecre bevuylt cn beze-

i vert heeft : fijn godloosheyt fal altijdts met een
vermaledijdingc, in fyn vervloeckt aengeiichtc

: gefien,en in fyn nakomelingen ghclefcn wor-
ï den ; alledieaen hem gedencken Zulle», fullen

I feggenrSiet daer degedruckte brandt-merefcen
van ludiU duyvelfchegierigheyt endegodloof

: heyt. ïïiodorus fegt : Zeninge- door al te grooten

XVoêrJpoet, cn gbelm om Codt niet. Infonderheyt
it Iudai ; want hy hiel meer vandc penninghen,
; als van fyn Meefter, hoewel fy hemftreckcen

jj

tot fyn onder gangh. O oncyndelijck verfchil

van liefde tuflehen Godt ende den meofche

!

Godt quam om den menfche te behouden , en
jde menfche is befigh om Godt te verderven

:

Godt kocht ons met fyn dierbaer bloedt, en
den menfefae verkocht Godt om dertich fïi-

vere penningen.

Seneca icght : de l^tjcf^ommen trecken den menfche
Van den rechten XPcgb af tctfijn bederf Derhalven

tldan
, foo en is hy niet arm die wcynigh goedts

ibe(it,maer die veel begeert. Arm te zijn door
'de nature en is geen fchande; maer arm te wc-
ijfcn door gterighcydt en fchrobberye , is «en

flimmer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



flLmer ehebreck dan de melaetsheyt felve, en è

ScS als eenH^jH
«v^-wkt een Gieneaert cnde Wocckenaeri

bvtnS Snoyt en feght het isf™$\y C ifler eeni-h verfchil tuffchen b«y»§i^^S* hy ) verflmt
a^hej

c L m^pr den Gkrieaert cnde WoecKO»

toeven en fegt noyt: het is genoegh. Mww»»

Xtinge en kan fyn gierigh herte geen va*

SSgeven,om iat het rteets onverfadelycH

k DeKeyfer ƒ.««*. alles met goudtendkl

ivefveSt hebbende,beklaeghde figh noch
|

cnde beieende. fyn armoede met fuchten. I

ver&delyck ^aitydts^og^ .»ty<«™-

lb>h enacaltVdts brandende is in eenvyerig

beèSom 'sWcrelts rijefcdomgrof
en gro*

»

Sn teVchrobben,tot nadeel van een and

en ons felven. , fonder oyt verfcet te zijn I

De Gierigaerts ende Woeckenaers
zynfo

gulfigh van aerdt , dat gheen overvloedtva

leidt en goedt haer gierigh cnde onverrad

Gk hertfkan verfadigen ;
want fy zyn* «

o
y
n.uytfPrekelyeke

grondeloofejnde altyé

dorftendebegeerlyckheyt, dieom hare gien,

haften te verfadighen , een cmverfadely«
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wreetbeydt van pynigenen nypcn aen andere

: gebruycken tot yerfliddinge ; cn wanneer fy

1 hooreiidat fy veracht ende vervloeckt worden

om debloet-fayperye van baerovcn-menfchc,

en haer felven, foq gaen fv t'imy s, cn vinden fy

I
bare gelt-facken wel bewat rdt, foo verblyden

;
en fegenen fy hacr feïyc in fpijt van al haer be-

i rifpers, en (eggen : é)c Voff&nmk de ^cm^aren

\dderbeft> als fy ïenuhttnb ïcMoccktVsorden; Sy

9 bidden te geiijck haer gegotenc eodegefnedë

],
Beelden acn • haer Geit is haren Godt y

eo haer

i Hemel hun Kiftc,niet denckende op de fpreuc-

l ke Tcrtuüiani : dat is
,
datfimmige Menfchcn hm

1 ijoen banden cn tiuyflxrï \\irigoutfacden ; fy maken
"

haer felven een Slave van haer eygen knecht,en

verdoemen hun nae de goude ende (llv're my-

\ oen toe. O ydele ende godioofè mifnoegende

,i begeerte der gierige ende geit- fucbtigeMcn-

2 fchen,dic hare ge.Iückfalighey t in de rijekdom-

5 men des Werclts ftellen, dewelcke hun nietal-

i leen vantquaet niet en koonen bevrijde, maer

j
maken dat fy noch des te ellendiger worden

ais
fy

zijn! want haer rijekdom voedt haer met

honger, verblijdt haer met moeyte , onthaeldt.
'*

haer met forgc,f*gent haer met quelh'nge. Och,

I hoe wordt haren flaep gebroken met ocrufte !

: hoe wordt hacr gierigh ende onvcrfadelijck-

herte gequclt met fchacle en verlies! hare rijek-

D dom*



4<3 Orizgndts HeracKtitó, /

dommen hebben vleughelen , dewelcke doorc

haer gierige en godloofe begeerte» methaers

onfalige ziele naer dco afgront der helle vliegé5
D

waer door den Godt der Duy velen ende fijnen

aenhangh, beyde een verloren rijckdom,en een

verdoemde ziele wint-, haer boos voornemen

kan wel licht beftraft, maer niet haeft gebetert

ofgebroken worden want, foo hooge als den

Hemel van de Aerde is, ende foo grooten on-

derfchey t als'er is tuftchen vyer en water, alfoo!

grooten verfchil is'er by haer.tuffchen het pro-

fi) telijcke en 'tonrechtveerdige ,
'twelckly al

der-liefft genieten. Sy arbeyden in wantrou-

we, en zijn als misfcbapen Monftersvandc

Fortuyne, en geboren Slaven van de fonde,fel-

den {onder nijdt. En al is't fchoon, dat hei

fcbrobben en wroeten haer feer aengenaem en

profijtelijck fchijnt te wefen
;
nochtans boei

hooger dat fy daer door opklimmen ( in Staet

en Eere) des te fwaerder fal haren val wefen^r

Menfcgt, daer en leeft nieroantfooder fondi-i

gen, eri'tü oock foo maer, de gene die infijojj

fondenvermaeckhetft, dat'seen Duyvel, eni

de Helle fal hem quellen. -

#

\

De Gierigaertsen Woeckenaers, zijn de Af

goden-dienaers gclijck ; want ,
gelijck de Af-}

goden-dienacrs hare Afgoden ceren en dieoenj

alfoo aen-bufdeo de Gierigaerts ende Woecke*
oaer

L
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Ste/chrejende de Wereldt. ƒ!

ïaers baer gout endefiivcr : fy (tellen de rijck-

a jommé des Werelds in baer begeerlijck herte,

#»n mevnen dat fy een groote winftegedaen

•'bebben met het fweet en bloet der armen foo
:

4guUigh in te flocken , tot nadeel van haerarme

^ ziele; maer ( och arme ! ) die van fijn geit en.

k ?oet lijn Godt maeckt , die ftuJeert in een val-

^ifche Aftronomye,en die dacr mede in de Wc-
>jrelt beladê is,en behoeft geen aoder Vagevyer;

%vaot een ongematigden geeft quelt en bederft

;>kvel hetlighaem, maer cengierigh en onverfa-

i ijdclijck herte pijnigt en plaegt de ziele , fo dat

3-jfy bcyde veel plagen lyden , alleen om 'tgelc

vruchtbaertc maken.

Dlogmes fegt leer fraey en aerdigh : I\fie

de Afmftbenmetgrooieforge dedinghenfoeckgn, die om

ta te leïen behoren , en Verfmaden de dingen , die nut %tjn

om Wel enJe gelucj^faligb te leVen * De reyfende

;:uLuyden dolen door de menigvuldige wegen-

Jmaerde Gierigaerts cn Woeckenaers door de

:Mveelheyt van haer geit. Dc gierigheyt houdt

ij haer foo naeuw befloten,dat,hoe fy haer meer

n lieven en dienen , door den riickdom grof en

groot by een tefchrobben, hoe fy haer meer

onder haer geweldt ende flaverny e is houden-

de ; en betoovert hun Cmet Iudas) foo in haer

vermaken , dat fy hun felven door haren rijek-

«Jdom geluckigh achten. Want , gelijck de fi-

D i gure
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J2 7. On^mits Beraclitus

,

gure eens Konings of Prince (om hun weel
digheyts wille) gedruckt is op'tgelt,als zijnd< b

een fpicgel ende voor-beelt voor fijnOnderfa- ï

ten : Alfoo in tegendeel, is elck beeldt van dt h

Gierigaerts ende Woeckenaers munte, uyt lief- 1 i

de tot hacr geit, een nieuw beeldt ende een in-

druckfel in haer gierigh en onverfadelijck her- \

te, ende een heifchen Duyvcl voor hare onlali

ge ziele, d'welck fy aen-bidden metgroot<

cerbiedinge , en nemen nochtans de belcher

minge felver aen van 'tgene datfe aenbidden

fyvreefen 'tfelvige te bewaren cn fchromend

te verliefen foo datfe geen andere Goden ei

durven betrouwen, noch haer ey gê,nocb oocl

haer felven : fy maken haer arm ende ellendig!

even als de jïlckymijhn, veranderende alle din-

gen in gout ende filver
,
alleenelijck om 'tge-

fichte daer van te hebben : fy zijn van een heel

anderen aert als de (Poite-bacfyrs j want, d'ecne

heeft lijn winde tot voordcel van fijn kleye, en ?

d'ander en derft het gout ofte filver niet aen- l

raken j ende dat noch meer is, de Totte- backen

winnen baerbroodt met potten te verkoopen.

en de Gierigaerts ende Woeckenaers verliefen

haer Eere, ende verdoemë haer arme ziele met

fchatten by een te fchrobben , die fy in de aer-ï

de begraven, doch voorniemandt foo feer als

|

voor haer felven > want fchoon fy twee fluyt-

floten
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<Bvfthnyemk de WmlÜ* 55

tl floten aen haer Koffer hangen, tot be waringc,

ifoo 'werpen fyderduyfent aen haer herte , om
\ haren rijekdom niet te verminderen , rnaer die

-te vergrooten : Sy verrijeken hare gelc-kof-

i fersrnet het iwcet en bloet der Armen s maer

•Iufvrou Gierigheyt en Schrobbcrye ontneemt

haer de Hemelen , Tonder hun oyt toetclaten

yetsdaer van te gebruyeken, voor haer fel ven,

: of voor andere, foo dat al t gene dat fy winnen

6 maer en is verllindinge voor haer fclven,benij-

a dingeby haren Even-naeftee , doornen onder

i hier Vy anden , onrofte by de Dieven, pricke-

nlenvoor hare lichamen, verdocmenillè voor

Afiare onfaligc ziele, vermaledydinge voor hare

:.: Erfgenamen , ende pleytinge onder haerkin-

; deren : Sy hebben geduerigh haeroogenop de

f. vruchten die fy faeyen ; de vingeren aen haer

; pelt • de tonge tegens haer fchuldenaers- dc

i voeten nae haer vee ; den tijdt in t wroeten ;

3 hacroorennaer 'tgeloyt der penningen die men
. hunaen-telt; hacr lighaem aen de koopman-

fchappen die fy doen; haer gicrigh ende on-

verfaoeiijck herte by't gout ende filvcr dat fy

i
bewaren'; foo datfe gelijck als vervrcemt zijn

r van haer eygen fel ven; maer wat magh'thun

. doch baten, hoe veel rijekdoms dat fy in haer

.; koffers ofte fchuyrea hebben ? hoe veel fy wey-
den, of op woecker gedaen hebben? loo fy ge»

D 3 dac*



54 I' Ori^andts Beraclitus,

duerigh nae hacr Even-naeftens wclvaert haké

en met hun eygen niet te vredencn zijn ?

indien haer onverfaedelijck herte met geit

goet noy t verfadigt en wort j foo zijn fy du

(ent-mael erger dan d'armoede felve j wa
groote begeerte, maeckt groot gebreck. Rijci

en faligh is hy die by weynigh goedts geruft e

blijde leeft
5
maer arm en onfalig die by groo

ten rijekdom ongeruft en droevigh is.

Even als een kranck Menfche fijn ficckte b;

fich houdt, bet zv dat hy in een houte bed-fte

deleyt,ofop een verguit ledekant -

f
oock wae

men hem brengt : Alfoo is't oock geftelt me
de Menfchen en indien haer bert en gemoed
niet rijck en is,foo en is'er gantfeh niet aen ge

legen offy rijck ofarm zijn j want het radt vat

onrufteenbegeerlijckhcyt vcrgeïelfchapt hae

altijts, en houdt hun fteedsonvcrfadelijck : Ei

d'eere die mê haer geeft in'tfeggë dat fy rijd

zij r, dat is,niet om dat fy derijekdommen bej

f

fitten, maer om dat de rijekdommen de Gieri-

gaertsende Woeckenaers in haer gewelt heb I

benden regeren- foo datfe groote mocyte heb-

1

ben, in de felve te vergaderen, perijckelen orr

die te bewaren ,
pleytingen in dietebefcher-

men,endepijnelijckheden om dicuyttedee-

len. Sy zijn dé Indifche Mieren gelijck, die'i

gout vergaderen en bewaren, fonder yets daet

van
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Qefibreyende de Wereldt. 55

tcgcbruycken , en nochtans niet lijden en

mu^en datter een ander Menfchewat van ge-

niet , als fy't beletten konnen. Sy doen alle

neerftigheyt om'sWereldsgoet grof en groot

\ by een te fchrobben, Tonder oy t eecigb oprecht

vermaeck of genoegen daer van te hebben.

'tZijn Duyvels voor andere, en voorhaer iel-

: ven : fy nachten de Muyl- Efels, die t geit ende

de wijn dragen, en evenwel maer hooy eten,cn

- water drincken. Die roet doodt-kruyt op-ge-

voedt zijo, en kunnen geen goede fpijle ver-

dragen. Even foo is't met defe gierige Rijckc,

die op 'tfweet en bloet van andere leven ;
fy en

kunnen haer eygen fpijfc (hoewel de gefontfte)

in t minfte niet verdragen • maer als fy op een

n ander mans beürfe fineren en teren mogen, foo

rjs bevindmen datfe haer fmakc met Vêftfen noch

h niet bedorven en hebben j dan veranderen fy

van matigheyt in eten en drincken , en fpelen

m met Cainsgeweer als een hongerige \V jit roet

M fijn (cherpe tanden doet, en vcrilinden mcl een

v drie-dubbelt deel
;
fy wenfehen (met Philoxe-

v no) een Kranen-bals te hcbbeo,om dat de fma-

ke van de fpijs en dranck te langer duy ren fou-

de- Sy en (preken noyt van de Sond-vloet,

maer van Naboths Wijngaert; Want fy geen

- memoryc van 'twater en hebben • hoewel fy

; nochtans, uyt vreckhey t , aen haer eygen Ta-

L

mm

M
:ï t'

m
ï
I
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j& I. Orizandts Hmclitui,

fel daer beft mede gediende zij o : fy zijn foco

mager als de Nijdt , en foofwartvan honger*

als dc Duyvel (elve ; doch fy en geven daer niet

om , offy hier doorhier Vrienden verlicfen

haerlighaem pijnigen, en haer ziele verdoe-?

men ; want, om het geit foo haten fy alle din-

gen : het goede om dat het niet quaet en is.

en 'tquade uy t Ipijt , dat het noch niet erger er

is. Sy fouden haer felven wel willen verhan-

gen, als'er maer een dieren tijt komt, 'ten ware
dat fy haer niet en ontfagen hun geit nyt te ge-

ven om een ftrop te koopen. Sekerhetwas
wel goet voor haer arme ziele datter wa;
grooten af-flagh in't koorn der godtlooshcyt

quaeme; want het verderf ende den onder-

ganck der Godtloofen en is nimmermeer foo

nae , dan wanneer deforgefoole Gierigheydt

ende Ongerechtighcydt alle angft en vree-

fe in haer heeft verHonden ; want foo haeft

als fy den Rijckdom des Werelds ( door een

anders fweet en bloedt verkregen ) met een

fchijn van vreughde en blydfchap beginnen te

genieten , foo werpen fy den ftrop des Duy-
vels om haer eygenkele. Iudas blydfchap in

de beurfe gi-ick boven de vreughde die hy in

Cbrijh , ende in (ij n leere fchepte : hy leefde

als of hy meynde dat alle Menfcheo Dieven

waren , ende als ofte hy niet verfoeckert en

W3S

\ I

i
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4,

fBefcbrcycndc tb Wcyctii. $7

ms , dat hy oock felfs geen Dief en was, om
iat hy Tonder liefde was in fijn befïfpmgc over

'?IeSaive,ongeruft in fijn vreele, altijds cjiiaet

'k'crmoedigh en flïrn genocgh in fijn opioie.

^ Vlaer wat kandergodloofer cn onrechtveerdi-

^ger dinck wefen , als dat den balckden fpHótet
1

«fberifpe,ende den oven de fchoor-ftcen ver wij -

ite. Sekcr het is een valfcheoprcchtigheyt , die

•niet eerft van haer felven begint. DeBufiè

«vanM'agdalend , waer uyt hy den bilfëm wilde

«verkoopen (ia Ichijn) voor de-n Armen , be-

wijft ons genoegh wat hy voor een was : hy

- t;was gewoon een ander mans vcetenby lijn ey-

n gen leed te meten ; fijn vallch en gierigh herte

..'maecktedatand're tonrechte by hê verdacht

werden, om dat hy felve niet en docht , en het

.ihangen niet waerdigh en was: Geen geit noch

goet en konde de klove van lij n gretige na-

tuy re doppen. Sijn onverfadelijckegicrigbeyt

maecktehem droncken ; hier door verdronek

hy fijn rijekdorn, fijn wei-varen ,
jiefijnfaiïg

beyt ; hy hieldtfijn Beurfe feer vaft 5 maer de
:

• Beudc hieidt hem r.och vafter; hy was alsecn

j Cip'cr io fijn eygen Kerckcr , cnalscenGe-

12 vaneen in fijn eygen felven : hy floot het geit

io de Gcvanckenifie van fijn Keffers, ende

j het Gek dar floot hem inde hechteniffj van

O fijngierigheydt : Ende -tcrwijle hy meyrde
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5 8 I. Orizatidts Henclitu*,

een fèkeren beuyt te grijpen , wort hy felfs ee I

gewifle proye de Duy vel vat fijn hertegelijc I

de Krabbe d'Oefters doet , als fv in defono
|

liggen eu baeckeren metopene fchalpen j d I

Krabbe komt ondettulfchen gekropé, envatf l

met haer klaeuvven , en verflintfe : Alfoo ter 1

wijle de gierige Vrecke gapen en hygen naer' \

gouten filver, foo komt denliftigen Duyve r

(die oude Draeck ) en ftecckter fijn hairigi e

klaeuwen (ick meyne fijn belfchebefoeckingei
|

en bekeeringen) in, en verflint alfoo des Men \

fchen confcientie.

Och ! hoe r#chtvcerdigh handelt Godt d<
\

Heere met de gene die and' re foecken te be-

1

driegen, en in't verderf tc brengen. Hy maecki \

dat de Vangers haer felven vangen
?
wanoeer fy p

voor andere den ftrick leggen. DesAnge*
laers vermaeck is vol gedulds , maer als hy fijn f

haek verlieft, is't dan niet fraey gevifcht ? Och! t

hoe lacht Godt inden Hemel om de valfchc t

aen-flagen en nietige grepen en ftreccken dei |

Gierigaerts ende Woeckeoaers defer Wereldt; l

want alsfy haer felven aldcr-fekerft' meynen te i

zijn , foo befebaemt en befpot hy haer met een

ontdeckinge en vernietinge van haerboofeen

ïiilige aen-ilagen. Wat een ydelheyt is't voor

haer in een Net te danflèu 'twelck van den He-

mei niet galen en foude worden ; Neen , daer

eo
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ïïefcbreyende de Wereldt $y

en is geen plaetfe feker en veyligh voor de gene

die met Godt in krackeel is. Onfe fchemer-

ifichtigcoogen en fien niet , als "tgene dat bare

ioogh-lcden aen-talt ; maer dat fcherp-ftra-

: <• lénd' gehchte van Gods aller tegenwoordig-

heyt,lïet,en doorfïet, als néé by 7ijr dc ,'tgene

! dat noch een geheele Werelt daer af is: 'Ten is

l
: nietnoodeloos gefeyt,dat fijn oogen als vlam-

: men des vyerszijn^ wat is'er heymclijck en

t verborgen dat hy niet en fiet ? verlleeckt U dan

la vry ghy gierige ende gelt-fuchtige Menfchen

in de alder-fecreetfte fonde-kamer uws herteiv.

i ï jae,foo ghy kunt, in de diepfte gout-myne der

aerdenlelvc, fijn fcherp gelichte volgt u , en fai

ï u vinden; geen grendel, geen flot, geen dtiy-

• 7 fteroi(Te,jaede Helle felveen kander hem niet

l
uytfluyten. De Gierigheyt en is geen flechre

z beweginge,maer een geduyrige onrufte> want
fy is (leeds vergefelfcbapt met vrcefe, wantrou,

i

-ï ende bekommeringh , welcke drie Monfters

den Gierigaert ende Woeckenaer geduyrigh

quellen Tonder hem oyt te laten ruften. Daer

fl
en is niets ter Wereldt dat in ons meerder god-
loosheden taert, als de Duyvelfche Gierigheyt

1 ende Schrobberye; want iv maeckt ons een
• Vyandt van Godt, van onfen Nacftcn , en van
• ons felven. 'Pdulta fegt feer fraey tot dele re-

den : (De Gkttgbèyt Ü eer, wortel VaA alk quaet tol
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60 L Orl^anttti Hewlitus,

tktykk fi
mw& lufi

k^nde , z?jn af-gedp.<elt Van,

den Geloop , endebebbenbaerfehen metïzelefmerten

dour-fleken. jL
Indien wy yemandt fien drincken , fondetf

ycr/act.te worden, foobefluyten wy dacr uyty

"dat hy fieck is, en dat het beter ware dat hy fich

van den dranclc onthielde, ende hem felven.

fuyvcrde van de vuyle vochtigheden die dc

(k-cktc veroorfakcn,dan fijn fwack lighaemmc

noch meerder vochtigheyts te befwaren: Al-

foo mede dc altijdts- hongerende begeefUjck-

heyt , die foo grooten ende onverfadelijcken

buyek heeft (als de helfch Helle felve,die nim-

mermeer uyt enfpout) en bewijft ons anders

niet, dan dat een Gicrigacrts en Wocckenaers

hert en gemoed' qualijck te paffe is, en om't

lelve te gencfen , van noode is, dat men 'tfuy-

verc ende ontledige van alle boofe bewegin-

gen, die 'tfclve feer pynigen en nypen. In dien

Klcnfche is goede hope, die eenige fchrick of

vreeie van lijn ionden heeft ; maer de gene die

geen fwarigheyt in defelvc cn.maeckt, daer van.

is wevnigh goedts te vervyachten. TUlo feydt

:

p)c 'im die V&rlük»W K'l
>
^e

t.i.Ü t hy fijn r^kjom termeerdere, maer datby/ïja

U ?certen Verminder: , en jkb ciitbottde Van ol-erdaet, of

ïtjuijihge. ; hem beledigende met mildadigbeyt »*

p4 it fscb t9 yemsnemn , ende te ïredmtezjjn, is. meer,
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fBtfchrcyohk de Wèreldt, 6

1

a 'Jsgrooïtn rijckffm. De genoegde Arme is ri jc-

<eralsde rijeke Gierige; want de Arme be-

geren weynigh, maer de llijckc veel. d'Apo-

: lel Paulus fcydt : <De Codfiligheydt is eengrootge-

Vin met gemegtfientbeyt. d' Ecrfte wijfe vanrijck

; :ezijn, is foo veel hebben dat men nootdrufc

..heeft, den tweeden trap is genoegh hebben
;

kgi want genoegh is meer als veel. Dcrhalven, in-

:: dien wy na de nature leven , foo en lullen wy
nimmermeer arm zijn: maer indien naer d'opi-

i nie, foo en Tullen wy noyt rijcfc weftn . O Hte-

fe! indien ghy ons nieten bewaert, foo wel in

de fonne-fchijn van onfen RJjckdom , als in Kcc

onweer van onfc Armoede, foo moeté wy ver-

loren gaen ; daerom , foo behoedt ons allo wel
- in voorfpoct, als in tegenfpoet.

Men leeft dat eertijdts LttMüs ( een rijck ,

maer prachtigh Edel man binnen Roomen) in

de tegenwoordigheyt van Cato f een feer trefic-

lijck, maer fpaerfacm Edelman) feyde : Watbr*

hoeft men al f Soo antwoordc Cato daer op,
ende feyde: Wat ffer al ditmen niet cn behoeft \

Beyde is het wacrachtigh , geüjck Smcd fdïct

feydt : (De j^atuyre is met }iïerw«b tc \>rcdtn , mie

r

d'ofinïe \er-eyfcbt Veel. Och ! hoe geluckigh

is hy , die lijn cygen Vriendt en Voor-ftan-

der wefen kan ! Hyen behoeft de uytterlycka

beM
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6i 1. Or'zmdts Heraclitus,

begeerten niet te vreefen , die in fijn hert en

gemoedt vergenoegt en wel te vrederus : Daer

in tegendeel, de gene die een gierig ende valfch

herte heeft , feer befwaerlijck op het mergh en

bloet van andere leven moet. Seer wel feydt

Horatius töt defe reden : Die motdruft beeft, elf

behoorde niet meer te begceren. Maerwatis't? het

gaethuydenfdaegs in defendeele metdeMen^
fchen, als't met de waterfuchtige doet, die, hoq

fy meer drinckc, hoe fy meer drinclcen willen
|

vele hebben teveel, maerniemandtgenoeghr

Het fchijnt datter by de Menfchen geen maete

noch eynde en is gefet; want wie onder ons

veel rijekdoms verfcrijght, die foeckt terftont

dubbel neeringe. Wicfalfe verfadigen? Nie<

mant
;
Want de rijekdommen des Werelts zijn

by hacr als boeyens en kettingen die hun valt

houden, waer door de deugdfaemheyt verach-

ten, 'tgelooveonderdruckt , 'tverltandt ver-

wonnen, de ziele beklemt, cn'rhcrte gequeit

en benepen wordt. Alle de goederen des We-
relds die fy befitten, cn zijn voor haerarme

onfalige ziele niet anders als fchade , valfcheyt,

endebedrieghclijckheyt ; want den Rijckdom

brengt met fich ontallijcke veel quaeds , ende

verheit veel wacre goeds ; ende als wy defelve

met reden willen over-wegen inde waeg-fcha-

le vanonsgeraoedt, foo fuilen wywaerlijck

bcvin-

fit

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



ïïvfchreyende de WmUt. 6$

I cvinden, datfe ons op vele nac foo veel voor-

eels nietgedaen en heeft , noch doet, als fcha-

e; want, met wat een godloofen arbeyt ver-

rijgtmenfe, met wat een perijckel ende forgh-

uldigheytbewaertmenfc, en met wat eégroo-

5 droefheyt verlieftmenfe. Devrhalven foo

eeftfeGodt dc Heerc Doornen genoemt, om
at fy den vrede des herten ('twelck den Men-
;he aldcr-foetft is ) m t duyfenderley forgen

ndebekommernifTen vervult, wacrdoor 't ge-

chiedt dat 'sMenfchen herte fteeds 'onverfade-

ijck blijft.

De Poëten vergelycken eenen Gierigaert by
fantam die van honger ende dorlt ftierf, daer

iy tot aen 'n%riQnt in alle overvloedt fat. En
Lucuvw veï^Jlycktfe by eenen Hondt die op*t

ïooy leydt, daer hy niet van eten en kan , ende

lochtans niet lyden en magh datter yemant an-

iers wat van geniet. Wel te rechte vergelyckt

hyfe by JEfopi Hont,die met een ftuckvlecfch

in fijn muyl voor byeen water paflècrde, ende
fchaduw' van 'tfel ve daer in fiende, mcynde dat

riet noch een ander ftuck was ; hapte daer nae

rnet een groote gierigheyt, en onder-tmTchen

verloor hy 'cfeker door 'tonfeker : Alföo mede
de Rycke fouden Gods gaven ende fegeningen

met vreugt en blyfehap wel kunnen befitten,in-

dien hy menighmaels door hare groote voor-

itc-K
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6j L Orizandts HeracUtu* i

{lellende Giefighcyt, defelve haer niet en om<

nam; want, fy ftetlen ydele hope op een aerp

fienlijck, doch onfeker profijt , dat haer het f<

fcere dat fy hebben dickmacls doet verhefen

foo rechtvecrdigh is de Hecre , dat de gene di

haer Staet met ander Luyden fwectenbloec

srooter foecken te maken ,
cyndelingcby hac

evgen te kort komen. Indien yemant een we;

Bigh ryekdoms heeft dat hy dan trachtende

viöë te behouden , ende wel toefiet dat hy de

forten Schipper niet en flachjt, die t geluck eefj

wel diende; macr nae dat hy te veel fochtc. h:

een met het andere verloor, en raekte in groc

te armoede ende ellende. Het is recht by Goc

dat hy fijn zegetien weg neme, difligy fo&M
delyck misbruyeken , en dat hyw** roeit va

onfe gierig: ende gclt-fuchtige herten at ilyp

met de flyp-ftcen van fijn bcfoeckin f
;Cn. L>«

ryekdom des Werelds en moet ons hert en $
nioedt foo niet verliepen en verlcyden ,

dat w

daer door ons ieivenfouden verlie^n ,
envej

ceten dat wy Kinderen Gods zijn. Al wat «r

doen buytcn 'tfpoor der godfalighcy t is valfc

cn bcdrieglijck.. Een goede Dienlt-maegtdot

haer huyiwerck, nae'tbelieven van haer Vro»

we : Laetonsoock allo onfe begeerten ther*

cn leyden,nae 'tbelieven van onlen Sahg-nu

ker ;
op dat wy ons van hem niet afen leyde.
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fyfcbreycrtde de Wereldt 6j

Daer zijn veel menfchcn die den njckdom

ekomen door eygen raet en praaijcke:
:
maer

, konnen evenwel door defelve konfle ende

etenfchap ,
geen rijckdom met rijckdom be-

,ouden : haer geit en goet door onrecht ver-

legen , en is haer geen bequame middel
,
van

..rcnvoort-gangh tot den waren njckdom:

panreen gierige ghewifle vlucht daer van
,

als

,an den Hellenen Duy vel ,
loopende m t huys

van armoede ende ellende.wanneer een vroom

cenoeeht gemoet daer in kloeckmoedehjcken

«voort-gaet, en fijn armoede in rijckdom ver-

andert : Haren ftaet is verachtelijck ,
enon-

danckbaer, fy weten twintich tenbondertte

winnen fonder hooft-fommc.en indien ly t niet

al en hebben , C>o en hebben ly met met allen :

'tmoeft al vry een groten fchat wefen.wact van

{y niet feggen en fouden, dat foo weymgh pen-

ningen haer gierig en onverzadelijck herte niet

(i leflché-, maer veel eer ontttekc fonde: fy aten

i hun duncken , dat fy doot kleyoe giften altijts

erger worden: Maer als fy door giengheyt en

fchrobberye.den rijckdom des werelts groten

groot by een gefchrobt hebben , fü bewijlen ly

J alle teeckeneo van vreughde , en zegenen haer

. felveinfpijtvanallehaerberifpers. Doch.alle

i Vogelen van rijeke ,
aengename ploymen.e»

, hebben geenfoet ,
lieaijck ende fmacckalijck

b
E vleefch.
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04 I. Ori^mdts Heraclitas,

vleefch. Alle bladt-fchoone Boomen, cnbrcn
gen geen goede vruchten voort. Glas geeftfc

hJd'renklanck, als gout, of zilver. Een fchoot
Koffer , en is geen reent ken-teecken van een
grooten fchatj noch een blij-gehet van een ge«
ruft gemoetj want fommige Menfché lagcheo,
foo wanneerfe haer hooft aende muyr ftooteo

;

even als de gene die fottelijck lagchen , door'!
volbrengen van haer foaóighe begeerten , du
lighaem, ende ziele bederven. Daerom foo cc
moetrnen den menfche niet af-metcn

5
ofte oo.

deelenby de diepte van fijn beurfe, ofte uyter-
lijcken voorfpoet,want de knechten rijden vcei

tijdtstePaerde , als de Mcefters te voe t gacn.
Neemt de dolingen dermenfehen wegh, wat
fal't gout ende zilver zijn,als roode ende witte
aerde. De grootfte ende de hooghfte Boomcn
worden alder-meeft vande fterckfte winden
bevochten , en van den feilen donder ende
blixem geqüelt,als de middelbare(inde valeyen
ftaende) onberoert en onbeweeghelick blijven.

Al te grooten Rijckdom,Staet en Eere , en is

niet anders , als een klaerder Doel-wit voor het
qtiadcmaer inde middel-nme is een ware vaf-
tigheyt endefrkerheyt. A en defe Steen-rotte

heeft héifj Gods Lieveling feer geftooten ende
gebroken

; fijn opgheblafene feylen van voor-
fpoet Cdoor het tellen des Volcks) brochtê hem

ten
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fBjfchreyende de Wercldt 6f

aen de foode- klippen van fijn windige verme-

tenbeyten onder-ganck.

Indien den Rijckdom den Menfche voor

ongeluck bevrijdt : wat-rom is het dan, dat de

Rijcke in foo grooten vreefe leven ? hebben

fy
(foo'tfchijmj meer weelde endegemacks

nae den vleefche
}
en worden fy (haer de Werelt

te rekenen) meer geacht : laetfe daer-en-te-

gengedencken,datfe veel- tijds foo geruft niet

en flapen , als de Arme doen , en dat haer we-

relds vermaeck hun wel diere wordt in-gepe-

pert door de fware bekommernilTen des ge-

moeds waer mede fy meer bcangftet werden

als de Arme. Oft is't fake datfe 'tgene zijn

,

'twelck de Menfchen geluckigh maeckt ( vol-

gens de dwafe ^ariere vanfpreké,diede Luy-

den gebruyeke: . als yemant defelve bekomen

heeft
,
fegg^nut ho ! ho ! hy is behouden )

hoe komt dan dat den Hemel ( de voornaem-

fteplaetfe onfergeluckfaiigheydt) fooledigh

van fchatten is ? dacr en waflen geen Minera-

len , de ader van 'tgout endefilver en isdaer

niet te vinden; en nochtans de Heere des He-

mels, diealdaerde heerlijcke glansen deluy-

fter fijner Majefteyt betoont aen alle de Enge-

len ende Heyligen, die aldaer met hem wonc,
en mivTen niet van al 'tgene dat noodigh is,om

aer volmaecktelijck geluckfaligh te maken.

E 2 Voor-
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66 I. Orizgndts Heraditm»

Voorwaer 'tfchijnt dat de geluckfaligheyt uyt

den buyckder Aerden , naerder de Helle dar

God moetgedolvê worde. 'tAerdrijck kan nu

«iet meer feggen , gevraegt zijnde naer onfc

geluckfaligheyt, als in lob ftaet : Sy en is in

niet, want het fchijnt dat den Rijckdom des

Wereldts (ayt den buyck der Aerde gedolven)

nu alleen de dcugdt, de fchoonheydt, de ede&
'beydt, ende de vriendtfehap geeft ; end'Eerei

gelijck als met voeten leydt vertreden. Dem
Rijcken fegt nu in't gemeen tot den Armen :

Vrient , en fpreeckt my doch van geen deugt,

adel, nocb geleerthey dt , want fy fit nu op den
Rijckdom des Werelts; Derhalven, zijtghy

rijck , ick fal u terftont fchoon
,
edel, wijs, e

eerlijck maken • want de Rijckdommen ge-

vent nu alles, fv maken Vrienden en Sit-plaet-

ièn by Koningen en Princen, Door-loeckt

al de laer-boecken der Oude, en vergelijcktfe

met de zedé onfestijds j wanneer is de Deugt
ende d'Oprechtigheyt meer veracht geweell

als nu ? wanneer is den Rijckdom (hoedanigh

verkregen) meer in wacrde gehouden , als nu ?

In welcke Eeuwe magh men de Spreucke Ho-

ratii beitrafFen, fprekende van'tgclt en van de

rijckdom : Syge\>en u GelooVe , enJygeVen u Vrien-

den. De Munt-godinne febenckt u een heer-

lijck Geflachte, en een fchoone gedaente -

T
en

ten
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<Befcbyeyende de Wereldt.

ten zy dat ghy geit en goedt hebt , foo en is u

geflachteen u deugde niet een boene waertj

oelt en goet moet ghy foecken voor alledingc,

de deugt die fa! na 'tgelt wel volgen. Eylaes!

fiet nu 'tverkeert oordeel onder de Menfchen

inde Wereit ! Daer wort meer wereksgemaekt

van een goede naem, om den rijekdoms wille,

als van een goe de gewifTe voor Godt. Het

gaethuydenfdaegs (Godt betert) als een wijs

Man eertijts feyde : De meefte Menfchen arbeyden

om door den ri ckdom eengoeden naem te hebben , maer

• weynUh om door de deugt eengoede daet te doen.Rijek-

dom* Staet,en Eere magh ons by de Menfchê

liefen aengenaem makê, maer alleen de deugt

byGodt. Gelijck de Menfchen van de fchoo-

ne aengefichten oordcelen , alfoo fpreken fy

van den rijekdom : Is yemant rijck,foo moet

hy n >odfakelijck ( volgens de dwafc maniere

van fpreken) alle de voorgaende gaven oock
:

hebben. Tiswaer, de godfaligfteen zijn al-

tijts de rijckltc niet j maer wie kan yemantom
lijn armoede verachten ; wanneer de Moeder

des Heeren niet rijekdoms genoegh en hadde

om een Lam voor haer reyninge te brengen?

Wy mogen alfoo rijck en faligh wefen in vod-

de-baey als in lil ver-laken. Men acht nu de ge-

ne arm te zijn, die niet en hebben van 'tgene

dat de Wcrelt heeft • hoewel daer niemant ar-

E 5 mer
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68 7. Orl%andts Htraclihis

,

mer en is, als de gene die te veel van de Werd
befit. Hoe gemackelijck is het nu voor de
Menfchen om in defe rluweele Werelt gcéert

,

cn voor degelijck aengefien te worden , by dat

bet voor defen plagh te wefen ? Wanneer dat
elcken Gierigaert, Woeckcnaer , Wiiïèlaer , of
Roover vooreen rijck , wijs , en eerlij ck Man
wort gehouden. Die voor defèn rijck was in

gcleertheyt,die wiert voor een wijs en verftan-

digh Mangehoudcnj maer nu en is'erfchier

niemant wijs geacht dan die gene die verdane
beeft om geit en goetgrof en groot by een te

fchrobbé. Die nu defe gout-fnare niet en weet
te raken, en heeft geen verftant van heerfchap-

pye, omhemfclven rijck en groot temaken;
want de grootfte Machten des Werelds zijn

door defe middel noch rijeker en grooter ge-
worden. De glans van't gout en fil ver is haer
foo liefen aengenaem, dat fy veel-tijds , door I

d'aen-lockinge van 'tfelve, 'tfcherp harer zielen

verliefen , ende foo blind-oogigh en fchemer-
fichtigh werden, datfe daer door onder-druk-
ken dien fy behoorden te befchermen. d*Op-
rechtigheyt (Godt betert) heeft nu fooiuttel

Vrienden die haer liefhebben, en noch veel

minder die haer volgen. Soo S)iogenes op de
Merct, by dage, met fijn lanteerne, een Men-
fchc onder de Menfchen focht ; met recht foo

mo-



fBefehreycnde de WereUt. (>9

10gen wy nuoock,by de glantsvan't geit een

prechtMcnfchc onder de Menfchê f.eckcn.

) Godlüofe Ecuwe! dacrin deGicngheyt en

Dngerechtigheyt nu den naem voert van op-

echtigheytj ende'cgene datonfe Voor-Ou-

lersplachtenfchelmervetem>en en, dat pal-

eert Bti al onder dé" naem van groote wijsbeyt

:ndejgclcertheu. 'tBëfitten van d'onrechtveer-

iige goederé wiert voor dèfisfl voor een groo-

:efonde gehouden; n.aernucn worter fchier

liet anders gefocht. noch meerder begeert.

, On(e Voor-Ouders beneerftigden haer om lot

en eere in te leggen, en wy en trachten nergens

oae, dan om door gierigheyt cn fehrobbcryc

een ydelenroem nae te later. Eertijts wierden

de Menfchen voor onbequaem gehouden om

eenige Eer-ampten in de Regeringe te mogen

bedienen die veel rijekdoms by een gefebrobt

hadden; maernu en is er fchier nicmant meer

. gehaet dan die arm en eerüjck is. D'alder-

kloekfte zijn dongeluckigfte in defe bedroef-

de Werelt,foo fy arm zijn 5
want men meet na

'tverftant afmet de lengte va Rijckdom, Staet

en Eere. 'tVcrftandt der Armen is gelijck een

kruy t-berg in zee,daer 'twoefte pekel- fchuym

fteedsover henelwalpt, tot vernielingh macr

in tegendeel, 'tverftant der machtige Rijcke, is

als een Schip , 'twelck , hoe de wateren meer

E 4 ryfenf0
00
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70 7. Ori%andts Heraclhué ,

ryfen, hoc't hem ielve hooger verheft. Noch^J
ttns foo en behoorde niemant om fijn armoe-.

<

de verachtte worden , maer wel om lijn on-

ïechtveerdigen rijekdom; want is hy ^ met ;

Labara) arm in ftaet , hy magh des te ryeker in

genade zyn. O godloofe Eeuwe ! een fchamel

Men che wordt nu voor onwijs en onbequaem
gehouden , om eenige Eer-Ampten in de We-
relt te mogen bedienen. Het is al wel wat van

een ryck Man gedaen ofte gefproken wordt

;

maer de arme en naeckte waerheyt en gelooft

men niet, om dat (y voort-komt uyt den mont
van een fchamel Menfche. Die nu niet en weet

door rijekdom (hoedanigh verkregen) inko-

ltelijcke kleedercn te bravccren,maghqualyck

in een groot Mans huys komen , of over den

dorpel treden. Maer, alioo ick alle Menichen
oordcelc by haerdeugdt, en niet by haer klee-

deren , foo en miigunne ick niemant te dragen

het gene fijn Staet ende gelegentheydt mede
brenght , maer houde voor wettelyck en pry£
waerdigh elcfc fijn Staet ende gelegentheytte

kennen > en fich te kleed n naer den eyfch van

fijn Officie. Ick en ltae niet toe , dat men gaen

moet als stntbijlenc: met gelapte klecderen, ei

«en oudt gegact Mantellen , daer Socrates üji

geveynfde cer-gierigheydt doorfagh. Oock
niet (als de Vaften-avondts Sotten ) met het

ver-
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{BeftbreyendedeWereldt. Ji

verhackelde Kleedt van S. Augufimut. Noch
oock niet als Ixn $aftifta in een Kemels hairen-

kleedt. Lact Prinsen haer Diademes hebben,

ende den Keyfer dat hem toe-komt ; Lact groo-

te Hceren gaen nae haren Staet, en d' Edel-luy-

den naer den eyfch van haer Officie.

Een feker Philofooph te Hove komende , in

een veracht kleedt , om den Vorft te fpreken,

wierdt van yder een verftooten, en wegh ghe-

fonden, t'huys geweeft zijnde, keert hy we-

derom in een fchoon en cjerclijcker kleedt,

waer door hy by den Vorft terftondt gehoor

krecgh ; kuflende cer-biedclijck (ïjn eygen

Mantel. Den Vorft dit liende ,
vraegde hem,

waerom hy fulex dede ? Hy antwoorde, ende

fcyde: Ic\eere die my eere 9 Tïutit dat de deugt niet

en Vermocht , dat heeft defeboonheyt V.m dit J\lecdt ge-

kgegen*

Die nu van de Fortuyne om-ringht zyn met

grooten rijekdom, verkrygen dc Zit- zetel van

de Vrome-, maer d'op-komfle van een arm

ecrlyck Man , cn is nu maer een voor-berey-

dingc,om van Je Werelt befpot en veracht te

worden: Dochniemandt en 1 eelt hier nae fijn

wenfeh cn begeerte, noch en heeft oock niet in

de IoQe Werelt, dat hem tot fijn eygen ma-

te dient ; Soo dat bet beter is , in hem

E 5 fel ver,
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72 L Ori^mdts Hmditm

,

felven, en in andere te (t,udércn,als in de Boec« x 4

ken; want, de ware ftudye vao den Menfche, 'w^r* 1

is den Menfche felve, daer in mé goet en auaet i t
(

(als kruys ofmunte) kan af-meten nae fijn wel i *$•

ofqtialijck leven.

De Begeerte is geweeft de eerde Moeder Lf.

van alle qualen ;
maernu is't de Dochter : Sy i

rekende eertijds Maegfcbap aen d'Oprechtig-

heyt 5 maer nu is (y een Bloet-vriendt van de
Gierighcvtende Ongerechtigheytj fyarbeyt I

meer om'sWerelds goedt te hebben, als om de %

faligbeyt te genieten, waer door (Godt betert]

fjo veel aen d'arme ziele verloren wordt , dai

het ellendigh lichaem *t niet al en kan vertellé.

De Ziele fit in de leem-karïè des lighaems,

als in een Boot, gedreven met de ftercketye

van Gierigbeyt ende Ongerechtigheyt,die niet

en kan op gebracht worden tegens den ftroom

dan met grooté arbeyt, met Iterck tegen- itre-

vcn van geeftelijcke armen ende riemen.

d'Ervarentheydt leert ons dat d'cereende

waerdigheydt van d'edele Geflachten verloren

gaen, als de rijckdommen haer komen te be-

geven. De Wercldt (Godt betert) is nu foo-

danigh , dat men een yder acht nae fij n rij wk-

dom, en niet na fijn deugt en cere. Daer noch-

tans de Hiftoryen der Oude getuygen, dat

MJiïtks, I.yfinder^hocion* Fabrlcitit, S*crates, Epa-

minond^s,
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tBefcbreyende de Werelds 73

nnondds, Tintokon, en meer andere deftige ver-

eerde Mannen , al te famen feer arm zijn ge-

beft, eo evenwel beter enrechtveerdiger ge-

veeft hebbé, als al d'aoder van haer Natie mee

il haren grooten rij ckdom : Monderheyt Ca-

m Fabriciut,óie in fijn kleyre Hutte geen gout

joch filvcr en hadde, is gewet ft, door fijn op-

echtigheyten vromigheyt Befch< rm-hrer van

'tRoorafcbe Rijck , door dien dat CaliguL in

:wee jaren tijds van vrede , fevei. so-feftigh

milioenengouts verteerde ;
jae, hy was door

fijn deugt en eere tot fulck een uyt-nemenden

hoogte der heerlijckheyt verheven, datter ge-

fey dt wiert : Een Menfche mocht veel eer de

Sonne ny t hare omloop rucken,als dié Menfch

van fijn eerlijcke ende rechtveerdige hande-

lingen af-leyden. Al d'anderc waren oock foo

uyt-ftekende in deugden, datfe het goede niet

en deden uy t vreefe , fchaemte , of profijt, &c.

maer d'edele deugt en d'oprechtighey t was foo

diep in'tdiepfte van haer herte gewortelt , dat

fy niet anders doen en konden. Voorwaer,

men mf<*h wel feggen : Rijckdom magh men

achten als een pave, verkregen van de Fortuy-

ne ; maer Deugt en Eere (die koftelijcke Peer-

len ) als ee d «roote genade van Gods geeft in

onsuytgeftort Rijckdom en Deugt zijn twee

byfonderceygenfehappen , die Godt de Heerc

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



74 £ Ori^ancits Heuclitus,

den Menfche gegeven heeft ; maerfeldfaemis'i

datfe in een Menfche te gclyck bevonden wor.
den , doordiende begeerte veel-tijds het her-
te in huyr heeft.

Ick hebbc tot noch toe gemeynt, dat d arme
alleen in droefheyt faten, en dat het leven der
Rijckc niet anders als vreugde en blyfchap was:

maer nu fie ick door den waren Verre kijeker

des vetftands , datter fchier geen verfchil en is

tuffchen haer ende de dagelijckfdie teeringe,

wanthy geniet de alder-meefte rijekdommen,
die de (cl ve alder-mintt ghebreck heeft. Het
fc: - wat te wefen , dat 'sWerelds goct fijn

M ter doet ecren ; macr indcr daet, foo en is'c

anders niet als het fchoon tapijt-geweeff, dat de
vuyle ende leelijckcmuyren bedeckt. Derhal-

n dan, foo is d'Armoede een geluckig quact,

een vat der gefondthcyt, een geheel hatelijck

;eluck,een wegh-leggingeder forge , een heer-

ijck Erfdeel fonder aenvechtinge, een geluck
onder haetof nijdt, ende een in-trec der blijd-

;hap ; maer 'sWerelds ri jcfcdom is eerWbrge-
c'tic cn een gevaerlycke befittinghe , ende een

rechte fpring ader der hovaerdyen. Daer cn is

niemant die rijck geboren wort; maer, groot
en niachtigh is hy , die rijck is onder ^armoe-
de. Datmen geen rijekdom cn befit, heeft niet

te

L
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c beduyden ; maer dat men de felve befit , en

/eynigh acht, is loffclijck. Ten is geen fon-

[e den ryckdom te befitten , maer dacr van fi
j n

ifgodtte maken,is godloos en ellendigh. Den

lyckdom ruckt den Menfche van den rechten

vegh af; maer de loflfelijcke Armoede is altijts

e vreden , datfe haer dringende begeerte vol-

loe. Derhalven dan, foo en is hy niet arm, die

veynigh goets befit; maer die vee! begeert. En

)m dit eenige behoort de loffelijcke Armoede

>emindt te worden , dat is , om dat fy ons aen-

vijft tot Godt, van wien fy hertclyck gelieft

vort. Wie was'er oyt , nae de Werclt te reke-

len, on-edcldcr, armer, verachter, en ongeéer-

der als onfen Saligmaker ? hoeishy 'sWerelds

llyckdom, Staet
5
en Ecre , die hem aen gebo-

den wierde, ontweken ! daer hy nochtans groo-

ter was als al den Rijckdom , Staet ende Eere

felve? Hoe heeft hy, op d'Efelinne rydendc,

dcfelve befpot en veracht ? Hoe heeft hyfe

veroordeelt, als fy hem met het purpere Kleet,

ende met doornen kroonde ï hoe beeft hy den

firndelycken doot uyt-verkoren ? Men magh

wel feggen : hy die den Rijckdom des Werclts

verachte, en d'armoecie heeft aen-genomen,

dien heeft dé Vader verheerlyckr. d'Armoede

is een gelyckheytGods; Wat is Godt ? Hy is

een at-gefchcyden wcfen van alle Schepfcien,

ccn
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76 I. On^andts Heraclitus ,

een vry vermogend' Meefter van alles. Infg.

iijcks ïsd'Armoede een af-gefcheydcn wel)

van alle Creaturen, die haer hert en gemoer

aen'sWereldsgoet hechten ; want fy en biutr

haer felven niet aen, noch ntemandt eo wil a

haer gebonden zijn, als alleen onfen Salig-m-

ker Iefm Cbriftfis, die d*Armoede met fijn voo

beelt heeft willen vereeren, en d'opper-Koni»

gen des Werelds , met al haren njekdom,

;

niete gemaeckt, om dat wy de boofe Were,

met al haren aen-hangh fouden verlaten , ene

hem allcene nae-volgen. Een wijs Bouv

m \ ccr en neemt fijn voor-beeldt niet van

rae.ft- gebruyckelijckfte ; maer van't befe {

Medter-ftuck. De Schilders en nemen nk

als de befte Patronen en Schilderyen , om A
nae te volgen. Ons Voor-beeldt is Cbnftm^
den wekken alle voor-fchriften en manien i

van wel te leven zijn : hem alleene moeten v

gehoorfamen ende nae-volgen. Luc.$, 10.

Siman Petrus, tnde Andreas fijn Broeder, lap

hm ende hannes (de Kinderen van Zebedeus% g» t

hoordt hebbende , dat Cbriftm tot haer feydc ?

Volgt my nae, icI^faluViJJcbers der Menfibenmal^ \

Als fy nu hare Scheepkens te lande geftiert

hadden, verlieten fy't al, en volgden hem na

Gelyck den Aecht-fteen het ftroo , ende d«

Magneet-ftecn hetyfer nae fich treckt, alfo

rud
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Ü9

Befcbrtyenie de Wereldt. yy
•uckt én trekt God de Heere door fijn goddc-
ycke genade t'hemwaerts de herten derboet-
yecrdigeSondaers datfetothem komen. Efai.

jS.8. ginckdcSonte rugge.Aen Ahu Wij er,

:entyden /<?/«<• ftondtfeftil, Io/kc 10. 13. In
dootwertfe op den vollen middagh , te-

jens alle natuyrelycke redenen verduyftert,
y'attk 27. 45-. Soo dat de Son , en alle andere
khepfclen , Godt haren Schepper gehoorfa-
nen, en op fijn Bevel veranderen haren natuy-
elyeken loop, van hem eens in-geftelt zynde;
10e veel te meer behooren wy Menfchen , die
lae fijn eygen Beeldt gefchapen zyn, hem alle

vereende gehoorfaemheyt te bewyfen. Maer
icGierigaerts ende Woeckcnaers hebben veel
liever den Helfchen Duyvel, als Cbriftum te ge-

noorfamen, ende hemnae te volgen, om dat
haer vermaeck ontrent de Helle verborgen
!eydt, en dat de gene die den Duyvel eerlt weet
:e vinden, fijn befte Dienft-knccht is

,
diehy

meeften beft Ioonéfal, om hier na in de Helle
ïoo't mógelyck is) van haer afTchen te hebben.
De Duyvel weet wel met wat aes dat hy fal vif-

fchen, ende wanneer, en hoe hy't leggen fal om
ns te verftikken : Hy, cn al fijn helfche Gee-
ftcn

, houden geduyrigh de fchilt- wacht tot ons
bederf en ondcr-ganck

, gewapent zynde met
duyienderley loofe vonden, om ons arme ziele

met
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?8 7. Orti^ndts UeracUtus

met hare vycrige pylen, die in
K

t doodelycfc v«

nijn der quade begeerten in-gedoopt zyn, t<

door-fchieten, die al fekerder gacn als defelU

fchichtcn van Hersules cn Cephaltis,ten zydefelvc

op d'on-door-boorlycken fchildt des Deugd*

wederom af-fteuyten . Och! hoe geluckigt

fullen wy wefen ! als wy dan op ons hoede zijn,

om 'tmeefte gevaer t'ontkomen. Defe helfch<

Bandt-rekels,die Godtde Heere foo vaft geke-

tent en ingebonden heeft , mogen ons dan mei

hare pooten foo wat krabben , maer noyt er

lullen fy ons in hare helfche kaken konnen op

{locken ; maer die met de fonde vrede maeckt

die heeft het verbondt met fijn Godt, door der

Doop beveftigt, gefchonden ; 'thelfche vya

fal hern quellen.

Gelyck als d'onkuyfche niet en mogen ge

nefen worden van haer fïeckte ; alfoo en moger

deGicrigiertscnde Woeckenaers geen Mede

cijn genieten tegens haer Duyvelfche gierig

heydt cn fchrobbcrye ; want, fyblyven (leed:

onverfadclyck als de Helle felve , die nimmer

meer uyt cn fpout. Haer gierige begeerte cn i:

niet te genoegen; 'tis een onvcrfadelycke be

wegingh, die niet cn haet als rufte, die haer nie

cn voedt ofvermaeckt, als door veranderin-

gen ; daer mede tc kennen gevende,dat dc hoe

danigheden ende eygenfehappen der fake hur

oa
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fBefehreycnde de WercUt. 7 9

nbekeot is ^ want indien fy die te rechte ken-

en,fy foudenfe met lukken liefde,en yver niet

a-jagen maer daer voor vluchteo,als van den

)uy vel fclve , want den Geeft der gherechtig-

eytende waerheyt ,enfpringt van geenfondc

jo feer te rugge,als vande Duy velfchc gieric-

ley t endc ongefechtighey t ; noch en ruft oock
'

(ergens beter en vernukelijcker , als inde ziele

*an een vroom oprecht gemoedt<

Dcnrijcken longciingh, 'Jic onfèn H.ere te

roete viel, hem vragende , wat hy doenfottde

>m 'tKoningrijck der Hemelen te verkrijgend

ladde veelliever den Duyvel ahCbriJh te ge-

ïoorfamen-, daer nochtans den Düyvelnergés

if en fchey t, als voor de weerde van or.fe ziele
;

want fo haeft als Lfus rot hem lèyde ; Marc.io.

17,31. Verloopt aüfs Xtat ghy hebt : dey/et den armen,

m \>oïgbt my na, gbyfidteenfibat lidcn Hemel hebben ,

foo wiert hy bedroef: , co gingh feer treurigh

henen, want hy befat veel goets. 3. De
Duyvel heeft oock eens eeo kJeyn werexken

van barmhwtigbëyt gehat, dat was,docn hy de

fteenen in broot wilde verandert hebben;maer
dc Gierigaerts ende Wocckenaers en verande-

ren niet alleen Broodt in Steen-, maer Hemel
in Acrde,en Acrd' in Hcl!e

t
door haeraltijdts

hongherende begeerlijckheydt naer'tgout en

zilver. Derhalvê^indicn'tgoutcn zilver konde

F fpreken,
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8o 7. Ori%anits Heraclitus,

fpreken,het foade de gierige code geltfuchtigt

menfchen groecea voor fla ven der gewoonte
code feggen : waerom vergeet ghy diengroo-

ten Godtonfen Scheppenen hebt ons lief? wy
en kunnen u immers in uwen noot niet helpen;

wy cn kunnen u arme ziele in haer uyterfte niel

trooften. Derhalven, bedenckt u wel ghy gie-
1

rige endegeltfucbtige menfehen
5
want 'swerelti

wefen gaet voor by als een fchaduw, en ghy ei

fait hier niet altijts op uwe Jant-goederen rij.

den,varen,jagen ende drijven ; ghy enfulthiei

niet altijts inde grootfte huyfen ende paleyfet

wonen , en uwen koftelijcken tijdt verquifte

met geit te tellen en hertellen, noch het voor-

fitten vande maeltijdcn hebbcn,bedenckt doch

uwer zielen falighey t , en aenfehow die Godt-

vergetene ende inilockende Gierigaertsendct.

Woeckenacrs , die als haer d'al-vcrflindende$

doot komt befpringen, en op de lippen fit,haf t >

felven meeft bekommeren met haer gout ende

zilver, huyfen, boomgaerdeojant en zantj&c.

roepende met luyder kelen : O.' ick hebbe deil

koftelijcken tijt mijns levens bloet-fuyr laten

worden ! ick heb in mijn leven geeo rufte ge-

hadt ! ick leefde als een arme kluyfenaer,en als

een die boete dede! ick en fliepnauw.' ick hon-

ger-buckte , en gingh fchier naeckt ick cn liet

noyt af van flooven cn wroeten,en met grootc

forgejf



rtM

fit

IBe/chreyende de WcreUt. Si

brge mijn lijf cn ziel te qu<4lé,om gek en g et

>y een te fchrob(en,om dacr door m jn kin ^e-

:en rijck u>t te (etteren noch rijeker te t v-

ick-r.,on (fo doende) door macht van rijek-

don: ha. : io een trtfïelijcken ftaet ofte beoie-

,ingc in te d inger; en na moet ick'tmijLe,dut

ick metfo £rooteiiangfl,moeyte,erde elleode,

:famengcC:hrobt hebbe, veraten : hetwelck

mijn kinderen (fo ick vreefe) naer mij., doot

joch in aile vermakelijcke wel-luften defes le-

vens fullen op-fnappen , en verteeren, fonder

een traen van droefheyt over my uvtte ftor-

ten , of eenige bekommerniiTe met mijn arme

ziele te hebben als offy aireede al verfekerin-

ge hadde van mijn verdoemenifle : maer och

arme! iaet berouw,is felden waer berouw;want

ü\ n meefte tranen die hy dort , die komen uyt

berouw en leet wefen,dat by den rijekdom des

werelts moet verlaten,maer niet uyt droef heyt

van fijn fonden. Men mach wel feggen: als de

Duyvel de p3iTie predickt,foo is de werelt op't

eynde,maer hoort wat Syracb fey t ; Eccle. 3 x . ƒ.

Wiegeldt liefheeft, ,die en blijft nietfonderfonde, en

Vrie 'tïerganckelijcl^joetkt , dien falder mede ïergaen.

Derhalven dan, hebt Godt de Heerc lief, maer

geen rijekdom: deockt altijdts op hem , fioght

geftaegh van hem, fprteckt van hem,en (let op

hem. Indieö't geldt konde fpreken (als voren

F 2 gcfeyt
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8; 7. Orizmdto Heraclitus,

gefeyt is) fulcke eodiergelijcke fondc- letter
1

fouden wy van't felve moeten booren. Maei
wat ift ? wy hebben een houten aenficht, en ge-

Hjck den Efel fijn ouden tret hout , de Koeck>
koeck fijn ouden fangh fingln , foo gaen wy
werelts kinderen onfen ouden gangh , fondet

cenigfins onfe gebreken te veranderen, en al ift

datmen ons noch fo feer vermaêt ende beftraft

over onfe gierigbeyten fchrobberye, fo helpt

het even fo veel,als ofrnen met ftroo-ftoppelen

op eeoyferen Aenbeeldt floege
:
. want ons gie-

righ ende onverfadelijck berte,enlaet noyt dc

bekceringe fo verre komen , dat wy eens deno
ken fouden onfe giericheyt ende ongerechtic-

heyt te verlaten , en d'oprechticbcvt aen te ne-

men. Alle beweegh-redenen zijn te vergeefs

voor den genen , die door haer godtloofe be- :

geetten doof geworden zijn.

AtfUki dien narraghtigen gelt-fot iuchte,endc

badt; O Godt.' verleent my,dat,al watick acn-

raecke , in fchoou gout verandere. O fotte

,

waenfuchtige ende verdoolde gelt-narre ? wat
bcgeerdy ? wat bidt ghy ? waer toe dient u fo

veel gouts. Waer blijft dien grooten Meefter

Al-bedrijf uwen Schepper? waer blijft uwe on-

falige ziele ? en vfacght ghy niet eens naer den
Hemel ende naer uwe faligheyt ? Hebdy Godt
wel oyt gebeden om de gerudhey t van u arme

zieles
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toefchreyende de Wcreldt. gj

ziele, om de vermeerderinge van fijn genade,
van fijn gunfte , ofte om de gaven fijns H.
Geeftes? ick meyn wel neer; waDt de waerdyc
vandegeertelijckerijckdommcn zijnu geheel
onbekent

,
dewijle ghy u hert en gemoet al te

feer op de aertfche hebt geftelt.Maer feght my
eensghy Duyvels eygenjkonncn de rijekdom-

men des wereldts , u wel van een koortfè of
kranckheyt bevrijden i Indien al 'tgout,zilver,

edelgefteenten ende Peerlcn uwe warcn,foud*
u arme ziele voor Godt daerom te beter ziji *

ick denck wel neen; maer waerom en bidt ghy
dan den God des Hemels niet meerder om het

ceuwigc,alsom 'tverganckelijcke. Indien ons
yemantquamfeggen

, hoemen uyt ftraet-ftee-

Den fijn ducate-gout konde maken: foo fouden
meetfc alle menfehen naer hem aen-dringen, en
trachten 'tfelvige van hem te leeren j maer wat
loude het den Menfche baten,of hy fchoon alle

uyre duyfentpont fijn gouts konde maken,daer
mede en was hy doch nietzaUgh • want Godt

ri de Heere (prceckt felve : Haerjsbcr engout, en

\ falfe niet \>erlof[en. Zeelef.7. 1 9.

Seghtmy, wien heeft Godt de Heere oyt
• om fijn geldt en goet in fijn Rijck genomen f

niemant
; en nochtans fietmen dat alle werclts

:
kinderen foogeaert zijn,dat fy maer en fien op
tfighbaer werelts wefen,ende kleven aen't ver-

F
3 ganckfi-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



jU I. Orizgndts Heraclitus,

gaockelijcke, fondcr oyt tc trachtea naer'ton

licnelijcke Hemelrijck.

Marcm Cufftu, hadde etteücke tonnen gout*

fcnde nochtans trachte hy de feUe altijts te ver

grooten,eyndelinge vande Partners gevanget
|

zijnde, goten hem gefmolten gout inden bals
\

befpottende hem,feggende: met gout en heb |

.

gby ugierigh ende onverfadelijck herte niet

konnen verfadigen ,
fuypt du gout als water

ManuelComnenus Keyfer van Weftenrijck, heef

een grooten Velt-flagh verloren teghens det

oWtoivan kooien ,als hy met eenige fijner Sol-

daten vluchte , foo heeft hy gedwongen zijndt

door grooten dorft,uyt een beeexken gedronc

ken •, welck root was van't bloet der verflage!

mentenen. Als hy een weynigh gedronckei

baddc, foo heeft hy'tbloedige water uyt-ge-

goten ,feggende : Och! Tt>at ü my dit eenkrtiyseni ï

dmfemJJè9
dati\derCbriJknenblocdtmoet dringen \

H »er op heeft een vande gene die by hem wa- *

ten vrymoedelijck geantwoort ; Heer Jfyfer, di
j>

is de eerjle nuelniet datgby der Chriftenen bloet drinckt

ma'Y gby al ó)>er lange di\ ende menigbrnaelbe.

blo, 'dcrCbrijhnmgefiM ,enudromk?n daeringbe-

ém m , dsgly uwe On tij tm v et onmati°e fibat-

\ , ''omltendeveferfih b' Jonder oytïerfarttczjj"'
1

*>aet hethuye i-daeg* noch met <k*.

G icrieaerts ende Woei Kenaers,die alles onveroj

Zade*
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T^fthreyende de Wereldt. 2j

zadelijck by eeo fchrobben. Heefr ycmant rui

twee cL rpen , hy woude geerne vier Steden

heboen ; heefe yemant vier Steden ,
hy woude

liever een Koningrijck hebben om te heerfchê;

foo doende blijft 'sMeofchen heite ftects on-

: verfadelijck. Alle kleyne beerfchappyen fchij-

neo groot,waer te voren geen geweeft en zijoj

maer waer men nu een kleyne heerfebappye

beeft,daer en fchijnt een groote noch al niet te

wefen , ten fy datmen't geheel en al heeft. De
begeerte is een valfchaen- radend' Monfter,de-

üvijlefy oas inde wel-luften een groot genoe-

gen belooft ; nochtans foo en gevoeltmen 'tge-

ooegen dier dingen niet langer,als geduyrendc

t na-jagen; want juyft op die tij t, alsmen't be-

fit daer van geniet,fo komt oock 'tmisnoegen.

De Philofooph Cinm » Mende denKoningh
Tyrmm in twijfel , om d'Oorloge t'aenveerden

regens de Romeynen,fo fprack hy: Heer Coningk

b.it ïs uvm-nemenï De Koning antwoorde:A<fy'»
' meeninge is Italien te winnen. Ende datgedaen pijnde*

vat meyntghy dan Voorts te doen*'voort tegaen in VWiJ^
I ft)J^ feycie hy

y
ende Van daer weder flerende ,in Span-

• nen te Vallen ; dier v.acr in jffrica , ende Vin daer int

' Hor lypj/fen-n, SUilien te Vermeejleren,ende alfoo eyn~

:
.
klingc naer defi Veroveringen hier te hymen ruften fa

> >rooter beerlijd^eyt 9 den overigen tijdt mijns leVens.

Joinantwoorde C/«w5,end«feyde:H?*r Cming;

F 4 Wacr-



86 7. Ori^andts Heraclitus,

Waerom neemtgbyfoo langen moeydu'c^en, endegeVjQ ,1

lijckgn V>egb3 om tol eeng&enfcbte rufl tekgmen, da

ghy defehe alreeds Van nu oen, /onder eenige mo.yte, \< \

ften, ofperijc\ej kuntgenieten ?

Ejlber i. Wat hebben den machtigen Konin r

jibdfucns hem fijn honderten feven en-twinti \

Provintien mogen helpen ? niet. Heeft ficl

niet den grootcn Alexander > die cene Werefêl

niet genoegh en fcheen, hem moeten genoegl1

met feven voeten aerde * Den trotfcn Scnade«11

den groot-machtigden IS^htcadncfar^ den hoo£
f

dravenden Tomfeu^ den hoog-moedigen Hem

des,den wreeden Koningh van Hifpanjw 'Hillfi

ptt&\ (Domitianu* , Antiochus , endc meer andes

lVlonfters, diefclfs voor onfterffelycke Godei

wilden gehouden ende geéert wefen.Wat heel

hacr *sWerelds goet mogen baten * 2yn fy nk

al doot ? is't niet met hun allen gegaen , als ö

Kcyfer Siï.rts van fich (llvcn bekende : h\bt

bet alki gêTbeefi, endelbat isbetnu*, J>fyt. Al det

aerdfche fblpher-wolcken zijn vergaen in har

eygen dampen roocfc , nae- latende alleen eej

vuylen ftancfc. Hetgact met den Menfche al
f

Syracb fcyt : Huyden l^oningb, morgen doodt ; en ati

een Menfche doöt is, foo eten hem de worml

Al foo is't gegaen met Mo/es, met yfbrabam de

Vader aller geloovigen, met alle de Patriarch*

alle deProphcten, allegotffalige Koningen»
ffiam
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fa?/ ende fafc, met 0jW// , een Man nae Gods

ertc,mctdenalder-wijftcn sAomon, met den

•ereken töw/w, met den fchooncn Abfalon, met

ten rijeken Crigfr , en alle andere Grootédes

JFereldts : Ons leerende, datter geen grootef

'cnoe^cn , noch heerlijcker ovcrwinningc en

s, dan Och felven t'over-winnen,en geen aiccr-

ierri|ckdom,noch geruftheydt des gemoeds,

jan iich felven te genieten.

Wat een dwaesheyt is het, dat men Koninck-

rifefcen foecki te winnen, als men geen Heer en

Refter van fich felven is f Dat men fijn ergert

hert en gemoedt niet en kan befitten , en noch

alle andere uytterii)cke goederen tracht te be-

fitten? O Werelds herte 1 gactcerft t'huys tot

u félvé : en als gy een vafte ende ftereke gront-

veft (van genoegen, over- winnen, en genieten)

voor u felven geleydt hebt, foo belteedtdcn

overigen tijdt uwet levens aen andere dingen.

&eb.\$. j. U:t iiü>c Wandeling* ztjn fmkïgtrjg-

hyt; Vcejlteïrcden rm't 'tgene dit ttge*VQOtügbki

WrM by heft gefijt, ifkMM u niet >frlakn -

De Mcnfche in Holland* geboren zyndc, en

foudc niet geerne fijn leven in Turckycn eyn-

digen; maer veel liever in fijn eygen Vader-

landt 'ifelyige met geluckfaligheyt verflyten :

macrdewylcdatwynu foo arm ende ellendigh

geboren zyn, wacrom benctritige wy ons door

* f 5 3ic
*
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SS L On^gndts Hertclitus,

gierighcyt landt, fant, geit en goedt by een é
fchrobben,oai in overvloedigen ryckdom veil
drietigh te leven, liever dan in foberbeyt en<$
miaMelmatigheytgeluckfahg te wefen ? wan©
geJijck men beter in een kleyn bedt-ftedekeb
engh gefloten eode naeu-liggende met gefont
beyt flaept,dan in een ruymegroote kofteJijc-)

kekoetfe te leggen woelen en wentelen dooi
ficcktej foo mede, is't beter fonder rijekdom
ofmet een wcynigh goeds geruft te wefen , en
matelijck te leveo,dan in overvloedigen rijk-
dom, metgierigheytof verquiftinge oogeruft
ende verdrietigh te leven. Wat een onder-
fchey t fien wy in het leven der Menfché 5 {bra-

mige vergaen in't midden van harê ovcrvloet,

en genieten , noch haer rijekdom , noch haer
felvenj andere zijn geruft en blyde in haer
armoede, en leven geluckigh.

Epittttus feght : Het ü beter >>y te leVenfonder

angst &f\>rcefe%.met Tbeynigkgoeds , dan inJUbernye te

Kijn met Veel. De rijekdommen zijn als de klee-

deren ; het is beter een kleedt te hebben dat
welp ft, dan dat te kleyn of te groot is ; Soo
mede is den rijekdom des Werelds beter , die

den Menfche wel pa ft ,a Is die hem te veel ofte

weynighis. De rijekdommen vandeGicri-
gaerrsende Woeckenaers zijn even aJs de roe-

ren vi de groote Schepê aë de kleync Schuy t-



$e/cbyeyende de Wereldt. 89

! >os eeftelt , dewelcke hun niet co dienen 2>-

: Ltfltffegt: 2)f Mmfibtn w lynnen met licht een

\ 4rtfonder toom. noch de rtjchdrnmenfonder tojskyt

wouden. Salomo»: t>it*t de rijckdommcnbetrouM.

,fdet int Verderf. j \
< Riickdom door onrecht en gfweidt yerkre-

. >en,en wort ooyt by den fclvë eerhjck befcte.

}ocrates die feyde,dat io den oorlogh 't yier be-

ter was dan 'tgout , ende nochtans dat men nu

.rocteout (hoedanigh verkregen) wint, en is

."rnetvfemiettebefchermen. Endaerom ieyde

JfbilippM, de Vader van Jlexander, feer wei tot

•defe reden : dat aUeVeftingendoereen^ n*»geH

. hlmL-ksmc», inpenjc^ljlmdmm^^Jt^
\ \ borden. Het geldt is de zenuwe ,

of de kracht,

rj van den Oorloge. Mui C^rplagh te feggë :

,
Me macht en beerfchafryc v:rtVakregen,en keftaet

1 door Geit en SAdatcn. En daerom ley de eertijds

, mandmstotm-met&tx van tymtm , Ipotte*

lijk van mio^menes Overfte der Crhken: TH •

loptmenci heeft T»cl handen en Toeten, maergeen bnyc^

dat is: Hy heeft wel Ruyters en Voet-knech-

ten, maer geen geit. Metgeit ü alles uyl te rech-

ten, fey t Cicero. Ick b.kenne wel, de hetde en

de getrouwigheyt om een Stcrckte te bewaren

doet veel 5 maer het Geit doet alles. Het Geit

dat (lom is , maeckt recht dat krom is. Het

Geit maeckt een fonde-dcegh van brandende

be-



5>° /* Ori^mdts Heraclitus,

|f begeerte , en gierige luften tTamen gekneet i

denkne-troch des brandende nijts,om nieuw
v

j Duyvelen te fcheppen,die na de makioge^nocl
andere Duyvelen voort bringen>en dat zijo de
Duyvels natuyrlijcke Kinders; want hun erf
deel is aireets inde Helle bewefen. Het geld
verblint de oogen , en verftrickt het berte , ei

werpt den Gierigaert en Woeckenaer in fulcfa

moetwillige fonden , datter lèhier geen fonde»
foo groot noch fpo godtloos en zijn , of by ec

pf
trachteo te volbringen , tot dat hy eynde-

linge een ander, en hem felven in de uy'terflc

armoede ende ellende vint. Het waer te wen-
fchen

i

,feyt Tbocilides, dathet geldt (als zijnde
een lierTelijck ende aen genaemquaedtjden

I

menfche niet gegeven en waer : want om dac
fJve, met dat fel ve ,en door dat felvegefchie-
den alle degodtloosheden^iemen inde werelt
fiet gebeuren. Stob.ius fey t , dat giften en gaven
een wijs Man doen dwalen. En j^a/uwuskyt:
Gelijke Vogelen met eenftricj^geïangen morden: alfi
de Menfiben door betgeit. Wat een bedriegelickeo
munterye vintmen in haergierigen vals herte?
hoe dra kunnen fy munten ofbcdenckeneeni-
ge valfchcende arg-ÜQige aen-flagen, tot haer
eygen profijt en voordeel, om den armen Men-
fche daer door te veröricken, en int verdriet te

htfngen. Trouw'loofc Menfchen , die geen
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Ëefcbrcyende de Wmldt. 91

;ewiffc en hebben, en gevenderniet om wat fy

loen, als fy maer flechts huo prcfijtdaer vaa
»ebben. Het is fekcr , daer worden buvden-

laegs meer dingen gewonnen door gcfcheno
:en, als door gewelt, recht, of reden,foo inden

Dorloge , in't pley ten, als in andere wereltfchc

aken; want de Brillen daermen nu de faken des

,Verelts door (ict,en zijn van geen glas, maer
-an gout , om datfe veel heerlijcker voor 'tge-

ichte,en ook veel voordeliger inde bcurfe zijn.

Het Omnium van jfpollo gevraeght zijnde

'kmeen dattct TFilippas van Maccdonien was)
ia de Overwinnioge -

}
kreeg voor antwoorde»

;
rèchtmet fihcreofgoude Wapenen ,gly fult altijdts

I 'ferfrinwrilifiw. En de werelr (Godt beterfj

s nu noch niet anders ; want giften en gaven
'ii zijn ooyt liever ontfanghen als nu , Ia al ift

'eel tijts tot nadeel van ons eygen lofen eere

!

«en fpeelt nu al foey confeientie als 'tgelt koft,

vat'svande confeientie! de confeientie is lang

;ehangen;Maer den tijt fal komen,dat de gene
1 He hier in giericbey t ende ongerechtighey t ge-
eeft hrbben,datfe hier na haer confeientie inde

.tfelle fullen vinden , die fy meenden al lang ge-

1

langen te zijn,daer van fy alsdan felvedenPij-
. li ger ende Hencker fullen zijn. Sy fullen haer
:onfcicntie ongehangen vinden, als fy die iode
lelie fulleft ophapgen , en als fy die nachten

dagk
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«>2 h Orizgndts Heraciïtus,

dagh zicl-toogend' op de pijn-banck fulla

uyt-recken en ftrccken.

Iugurta, Koning in Afiica,uyt Roomeo fchefi

dende, fagh veel-tijts om na de Stadt, feggef

de : O ïeyligb %oomm l 'ïtoelc^ baefi ïergaenfi\%
Msndcrmm ten fyopergelronden Vnrt ; front hy badjij*

hh: >• iUlter allss om geldt is J^opmV^M ; endaly

i >. rdle*deftrffi % oVer de do t "Vanfijn

i geit l ad(k kowun af koofen,

H st s leker , dat giften en gaven te nemf
tot nadeel van het recht, en het koopén,en ve£

koopen van eenige Eer-ampten , ende goe*

dien iten, twee alfulcke fware plagen 2ijn vof

een wel geftelden Staet,dat,waer die geled*

worden , fy de Regeerders van den Lande nit

alleen moeyelick en vallen,maer ook fèlfs 'tg£

meene beften heel peftelick en fcbadelick 2ij£

De dagelijckfche ervarenthey t (God bete^

leert het ons maer al te veël,eo bewijft ons,d|

foo haeft als 'sMenfchen bert en gemoed t mf
gierigheyt en fchrobberye bevangen en befet*

is , foo en ifler geen deftiger Orateur onder4
Sonne,die de Meofchen beter en lichteróye|

reden kan , als de vuyle en (Hoekende begecj

lijekheyt. Maer wat Ift? men verftickter^

lichaelijck aen , ofmen verdriockt in een keri

nip-ftrop i en oock , fo gaender veel om wolM

die iomtijdts gefchorén t'huys komen ; waif

prac
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fBefibreymie ie Wereldt. 9 5

ira&ijcke wint du meer in een uyrc,als arbeyt

n een Iaer.

|

Menfegt dat het een vaften regel van een on-
gebonden Staet is , daer de Arrzen ende Ad-
:focater (de goede niet te nagefprokr u) groo-
:eiokomfte genieten , en yan grooten aei;fieit

rijn j Maer nae mijn oordeel , lbo is'c de gie-

'igbeydtendedegulfigheydt die in deSInr.p-
>odsMael-tijden gefchieden , die de Artzen
>roote winft: aen-brengen ; want van hacr ver-

vachtmen hope van een korte uyt-komfte , en
'00 fy u niet hacft genefen kunneo,foo fullen fy

,j fpoedigh dooden, en in't graf helpen : Maer
d'Advocaten en zijn foo haeftigh niet, fy foec-

iken al uyt-ftel ; en indien haer tonge niet lu-

:ftigh met gout gefmeert en wordt , foo zijn fy

ïbo ftom, dat het fchijnt dat haer de {prake be-
nomen is : Sy zijn al te feer met een heete le-

ver gequelt , die de palm van haer handen foo
jeuvel doet branden , datter geen middel en is

om die te bluflchen, ofmen moctfè wrij vé met
goede munt-olye ; ghy moet haer wat in de
ivuyft douwen dat haer gierigh herte trooften
magh , en hun gewiffè niet ontfetten en fal

:

1Anders, indié ufake nieteerft gevoelt en wort,
•foo (al fy daer nae noch veel fwaerder gehoort
lof verftaen worden. Want, die nu rechten wil,

cn niet meer wil geven als haer falaris ( nae der

Ar-



?4 ƒ. Orizfidts Hcrachttts

Armen wy Ce) die jaegt eeoHacs met een trom

mei, en foeckt eennaelde ineen voer booys

Het geit is het rechte gevoel van de fake, en dt

ware openioge des verftantsj want een Beur!

met geldt gevult , die kan indealder-fterckft

Wapen-huyfenin-dringen. Het geldt is be

ceoige beweegh-radt , daer alle de ander-

Raderen op omme-draeyen. Daerom wil

ghy baer lippen ontfluyten , dat moet met ea

goude fleutel , ofmet een goedt gefchenck ge*<

fchieden , en dan' (uilen fy (miflchien) hae

mondt met foodanige reden openen^ die u niei

dienftigb noch trooftigh fullen wefen.

Eenighe haer winfte eode gerechtigheyd

pleyt aenweder-zijden ,
twijnelende aendi

uyt-komfte van de faecke ( want ongeleydi

Eyersjzijn onfekere Kieckens) het is onmoge«

lick t'ouder-fcheydcn, welk van beyden 'tflinv

ftï zyj met twijffel-moedigheyteen ongeoor

lofde daet te doen , ofte een quaet fey t met dl

felvige meeninge; en om dat door mijne twi}<|

felinge quaet gemaeckt wort , dat in {khfel<|

ven goet is , foo en is 'tgene dat quaet is io dd

nature, niet quaet indit eene pnod (tenop*J

fichtvanmy} omdat'ickna 'tgevoclen roijn-i

der gewifle oordeele. Indien nu mijn oordeel, >

de waerheyt niet volgende, mifdoct, foo en 4

mifdoen ick niet volgens mijn oordeel.

Men
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fBefibreyende de Wereidt. 95

Men feghtin't gemeen, watmen koopt dat

ïachmen verkoopen. AkxarJer de Goede, ver-

ocht Mijters,Sleutelen,Autaren,&c. Het vers

:elt de reden waerom by hadfc gekocht , foo

sgt Mzuftinm van S'wion Maguó, Ad. 8. 9. Hy
vilde den H. Geert koopen , om dat hy hem

neende te verkoopen, die nu indeStoel Simmit

it , en fal deKerckelicke ampten niet wegh ge-

;en; noch hy en fal geen fwarigheyt maecken

delen te verkoopen.

De gicrigheydt (feydt S.dufilm) ftelt alles te

<oop,ende vernielt de getrouwigheyt ende eer-

baerheydt onder de menkhen. Wijlt my een

Man , die een Stoel van Recht koopt, ick en fal

hem naeuw durven vertrouwen , dat hy'trecht

om een gefchenek niet verkoopen en fal : want

het gebeurt veel-tijts , dat de gene die fijn Ampt

met hl ver gekocht heeft,dat hy't hem daer nacr

. door andere met gout doet betalen, Maer de

gene die van d'eere felfs daer toe verfocht wer-

den,om dat de deught ende de geleerthey t haer

daer toe bcquaem gemaeckt heeft , en fy door

hare groote weerdigheyt,verheven zijnde,mecr

verdienen,dan fy verwachte, ende de gefchenc

ken veronweerdigen,dat fijn Mannen die weer-

digh geacht zijn,om alle Eer-ampten te mogen

bedienen ; hoe wel fy de lelve ongeerne ont-

fangé, en met een fchaemroot wefen aennemen:

iJJ G macr
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96 i. Urt^dtlatf tieYdClltltó

,

maer noyt en willen fy die koopcn of bedeler
als de gierige ende onbefchaemde gefchcnck
nemers doen , die een hongerige ooge hebbe;
om te foecké* , een houten ncufe om te eyfchen
en een vleyende tonge,om te begeeren, fodani
gen Amptcn Oflicic alfler open is, om dae.

door 'tgegeven wederom te genieten,ende dae:

by haer felven rijck en groot te maken , door*
bederf van and're. Maer gezcgent zijn dcLan
den

, daer de Regeerders alfoo geftelt zijn , da
men niemant en verheft door gun fte, of gifter

en gaven, maer alleen door de gelecrthcytend<
des deugts weerdige verdienften.

De gefchencken zijn gelijck het ftof, gewor-
pen indeoogen van't Recht, om de Rechters tc

verblinden, foodatic ionder grootemoeyte en
arbeydt , niet en konnen fïen de held'rc Sonne-
itralendergercchtigheytcn waerheyt,G™. 3$.
1 té licob kondc door gefchencken te fenden,

Ffaus hact over-winnen. Claudiw, wift door ge-

fchencken te geven , fijn ftraffe t'ontvlieden,

hoe-wei hy den Tempel van Minera beftolen
hadde. Men plagh wel eer 'trecht ( alsmen haer
beeltenis wilde maken)uyt eé hecle fteon te hou-
wen,maer hedendacg- (God betert) moetmenfe
al van ftucken en broeken maken ; want die nu
maer geit en goet hebben , om behendettcfc gif-

ten en gaven te geven, die konnen wonderlicke

dingen
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fBefchreyendedeWereldt. 97

mgen uyt-rechten ende te wege brengen ,
tot

ataftinge van hacr fchuldt; (want de Ecuwen

nflimmen,ende Menfchenen beteren niet)

weten haer Heer en Meefter een gouden

lies over de oogen, en een lecker-beetjen op

jn tonge te leggen , dat hy ttom.cn blint wort

>t haer eygen voordeel. Als de Tkiancn eer-

jdtseen Koninck met fijn Raets-Hceren wil-

en af-becldcn,foo fchilderdd fy den Koninck

Dnder oogen,met opene ooren,ende deRaets-

ieeren fonder handen : fonder oogen, om aen

ewijfen,dat hy geenuyt-nemcr der perfoonen

n't Rechten behoorde te zijn; met opene ooré,

m\ den Koning te verwittigen ,
dathy fijn On-

jerdanen gehoor moet geven,als fy by hem ko-

men : door de Beelden fonder handen,wierden

de Rechters vermaent , datfe geen giften en ga-

ven moeten nemen om'tRecht te breken.Daer-

om ttaetcr gefchreven, FxoJ. 23.8. Chy en fult

geen gefibfrehgn nemen ; Kantgeféend®* ,
maicken de

ftende blin k , en Vederen de fieche der rcchïeerdige

De Keyfer Alexsnder$eïems, heeft het gefchenefc

nemen feerbeftraft, fcggende: Ifonfil mmn.er-

meer lijden, dat myi HoVeangm ïcïk°o[>cn ( door git-

ten en gaven) ' tgenc uk.yemandt fibmk* Dc Sc-

fchencken zijn de ficckten Morbus Gallicus ge-

Hjck , diemen onder de gemecne Man depoc-

ken noemt, en by luydcn van acniicn de Gicht

G 2.
ofte
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9% X* Ori%indts Heraclittü

,

oftcSchiatica; alfoo dat het gene,dat dc kleyn

een gefchenck noemen , dat heeten de Groot
ccn vereeringe. De gefchencken zijn als d
yifch-haecken, daer de Viflchen aen vaft raker

als fy't aes wegh nemen : want door giften e

gaven te nemen,worden deMenfchen aen ma!

kandere gcbonden,tot verdrayinge van't recht

De gefchencken zijn als Venijn ,'twelck (ingc

nomen zijnde ) deen Menfch fijn leven
i
e

d'andcr fijn doot wort , 2. ^r*. j. 27. door ge

fchencken te geven, laet JSUnman na, beyde, fiji

Meïaetsheyt , en deel van lijn geldt
; Gebijtmk

die't ontfangen, neemt tegelijck fijn gelt,en Gji

fteckte op hem. Nu en fal Gcbafinoy t op hen

felven den , of hy en fal op T^aaman dencken
wiens huyt en filver hem over gedragen is; et

fal de refie fijns levens in fchande , pijne et

droef heydt door brengen: fijn tranen moger
de fchult fijner gierige begeerten uyt-leflchen,

maer nimmermeer en fullenfe gelijck d'andei

lordane, fijn meïaetsheyt af-waflehen; wantft

altijts als een erfbrant-merek van Godts recht'

vcerdigh oordeel fal blijven.

Onfe Eeuwe klaeght van een bvfbnder<

kancker-worm der luftitie, dat is gierigheydt,

die't Recht, ende d * liefde der Rechts geleerde

tot het Recht verflint, en de Luyden van aen-

fien haer gewiffe doet vcrwiflelen : de liefde van

hacr

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



Qefehreycndc de Werchlt. 99

act cygcn huyfcn, vei (lint de liefde van Gods

uvs ; Het bouwen van groote huyfcn ,
galt

ryemaeltijden (Tonder haer kollen )
en huy$

4 huyste hechten, maecktfefoo gull.gh en

Rockende van aerdt , dat alle hacr hefde tot

et recht, gdijck als verftickt wordt; 'twelck

,aerbehoorde te leeren , hun gierig ende gclt-

uchtic herte van foodanige giften en gaven at

e fchudden , en de de gefchencké te vcronweer-

heen, en te verwerpen j al fchoon de lelve haer

vierden acn-geboden , tot verdrayingc van t

lecht. ^toVelt.Ovcrfteder Tbeb*mv>

leeft Arckidtm, Veldt-overite der Lacedemo-

aiers ( de welcke vcrlbcht, dat hy hem een Kal-

rcel foudc ovcr-levcrcn ,
hy wilde hemdacr

Rcldts genoeg voor geven )
gcantwoort :

Gly

-nzijtïant zelhchtc^i Hmuicma , die de !*&

Mmftben /tojk : »ant gby fiickt ingoed' Mafd m

qfUè ftuyY icn te r> .i!^>cn dat >m't r<:lt.On<, leercn-

dc,dat alle den rijekom des werelts niet genoeg

en'is,om een vroom oprecht gemoct dacr mede

om te koopen, en fijn trouwe te doen breken,

om Ifraël te overvallen. Het is een goede ende

rechtveerdigc fake, op-recht ende trouw te zijn

in onsberoep; want defen Magneetsteen pnlcr

getrouwigheyt tred al de y fere herten naer ons

toc,en maeft datfehacr geheel op ons verlaten.

Degierigheyt endeongerechtigheyt ,
moet

G 3
alt ij'

s
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ico I. Ori^andts Heraclitus,

altijts gchact worden ; macr meeft inde gen-

die de felvealderfwaerft behoorden teftraffei

/ nders foo en weet nicmandt,hoe hy voor ee

Man, die geen confcientic en heeft , verfekej

fal wefèn.

Epitietus fegt feer fraey tot defc reden: Gelï.

ah de Stem dooft aen raken , betgoudt beproeft, en ni

bet goudt den Steen ; alfoo oocl^de ^ctbtïcerdige in

^edt fittende , en moet door geut niet Verkyt worda,

De begeerlijckheydt moet altijts inden bant ge

houden zijn, infonderheyt by 'tgelt, omdat f

lukken verflindenden Beefte , ende een Peft

voor de arme ziele is
;
fy is oorfake , datter fo<

veel haer Itraffe ontvlieden ende vry komen
die te gelijcke groot van ftaeten Tonden zijn

daerdeArme om geftraft worden ,
gelijckd<

Spreucke felvcr feght : De klcyne (DicVen hangb

m-jn aen de Gal?e , en de Gtoole aen haer <B:ur/e. D(

gevanckeniflc der Arme,ende d'ontflaginge dei

Rijcke , beftaet ia een ftijve ende llappc bcurfe

Hoe veel Duy vc-mekkers zijnder wel , die dc

groote Doffers uyt het Duyf huys laten vlicgc,

en de kleyne niet, alsmen haer maer flechts dc

handen vult. Ca wbyfcs was fulcfcen grooten

vyandt van de Gefchcnck-nemers, dat hy daer-

om een Rechter, dc h uyt van t Lijf dede af-

villcn , ende bedcckte daer mede den Stoel van

Rechte , cn liet fijn Sone daer op leven , op dat



J

*

iïefebtfycnde de Wereldt. i o i

hv dat gebreck heel en al haten mochte : lek

bekenne wel dattet een feer laftig ding is,indeo

aerdt,debegeerlijckheytinte binden; macc

foö't gefchiet , dat den rijckdom des wereldts

grof en groot daer toe gedaen wort,fo en mach

de begeerte geen breydel hebben. *«*m

fefcht
betten ?ijn die , die eerlijcke dir.ghen

tor* breien, en yen rijd&mmen. Cicero ; <De recht-

toerdighcydt ü MeejlerJJe ende Koningtnne U* alle

deuelden. . r . .

Een godt-vrcefend' Man, die in al fijn doen

cn laten vroom en rechtvcerdigh is, en behoeft

geen grootc wel-fprekentheydt , om y emandts

faeckete verdedigen,en te bemantelen meteen

foct acngenaem praetjen,recht moet hem recht

wefen,fonder ecnig bewimpelen,als der
i
onver-

valfchten Evenaer , die (fonder ondcricheyO

de rechte wichte tocmt.ende de waerhey t ont-

deckt. Want daer ftaet gefchrevcn :
dyenfult

niet onrecht handelen <ten den Gbericht-, ende cnfult met

Voort-trecken dm aerineen , noch den groeten eeren, maer

ghyfult uwen l^aejlen rechtdoen, Al even eens als

een Evenaer of Gout-wichte recht moet han-

gen, faPt goet zijn, foo moeten oock de Rech-

tersrecht door gaen , fonder acoficn van per-

foonen , als of fy Wint waren ;
gelijck het recht

daerom blindt gefcbildetf wort. Sy moeten

doen gelijk de Schutters, als fy fchieten wil ton,
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ioz ƒ. Ori^ndts Heraclitus,

foo fluytenfe haer een ooge toe : Alfoo moeta
fy deoogederpafsienende afTe&en toe-flu.

ten,fonder meer op deen,als op d'ander te fie

Alexander Magmulict met groote goude Ie- »

>

teren voor dePoortalen va fijn hoogde Reet. f
kameren fchrij ven: Audi& aherampartemt Dat; I
tefeggen, hoort oock d'ander partye : De 1

Spreucke heeft hy felvc feer nauwe onder-hov \
den want als hy maer eenige partye boorc b
fpreken, foo dopte hy terdont fijn een oor
om daer mede te kennen te geven , dat hy gec

f
rechten wilde wijfen, voor en al-eer hy dat I

der partye oock gchoort hadde: waer door bc \
fchaemt worden alle de gene die uyt gunft.

haet, ofnijt, ofte om eeni oh voor-deel end
profijts wille een-fijdigh fpreken.

De Koningen van Egypttn hebben voor ee
maniere,alsfy haer Rechtersinde Eer-ampte
fetten,datfy haer als-dan doenfweeren by ha
ren opperden Godt , dat al- waer't fchoon , da
de Koning fclve haer geboot qualijck te reoh
ten, dat fy't even- wel niet doen en fulleo ; Ho« d

veel tc meer behooren wy Chriftenen dai )

fulcks te doen , volgens den diereo Eedt vai \

getrouwigheyt , die wy onfen Godt foo dick- I

wils gedaericn gefworeu hebben.
Daer en is niet beter, dan klaerheydt in een i

Voor-Peert, wiens oogen deMenfchen aeo t

beyde I
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eyde zijdeo befchurtcn , om datfcden wegh
'ijfen, (onder ter zijden uyt te fpringen, of
erfllings te deyfen j maer recht door gaen:

/aer by te vergelijcké is de liefde der Rechts-

cleerde tot het Recht , de welcke hacr alleen

loet doen ficn op den oniienelijcken Godt,

:>nder oyt ter zijden , ofte overdwers te fien

ia de Menfchen maer inden rechten wegh te

aandelen , fonder ter rechter of ter flincker

»ant te wijckcn ,
uyt vreefe,ofgunfte j want

iet en is niet alleen een wijfen ende verftandi-

;en Rechter ,diede Religie , 'tGeloove ,ende

le redelijckhtyt tot fijn Wet heeft: maer oock
le gene , die van hem weert d'onkuysheydr,

ronbeleeftheyt, de nijdigheyt , de gramfchap,

Jc vreefe , ende de begeerlijckhey t en fchrob-

3erye. Hy en is niet alleen rechtvccrdigh , die

>een onrecht en doet maer oock de gene die

Dequame gelegentheyt heeft , om onrecht te

plegen , en wil rechtveerdigh zij n. Hy en is

aock niet rechtveerdigh , die de kleyne giften

anrfeyt
;
maer die de groote oock niet en wil

oemen. Derhalven dan, behout de rechtveer-

digheyt
, ghy fult Godt honden ,en hem hou-

dende , fult ghy u eygen ziele behouden. Het
is een recht ken-teecken, van een goede ge-

witte voor Godt,confcientiete maken/oo we]

vande kleyne giften, als vande groote. Die

G $ ver-
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I04 I. Ori^andts Heracfitns,

vergift vrceft, en falder niet een droppel v
in-nemen , 'klaet ftaen een dronck. De Me-
fcbenen vreefeo niet alleen als den brandt

haer huys is, maer oock als'er maer een vonce

op haer dack leyt.

Degroote Ecr-ampteneo zijn ons geen t

fwarelijcke Officien , of bedieningen, fo lan

als wy geen gefchencken nemê,en altijts voo-

gaen by de linye der waerheyti, Tonder oyt t,

eender of ter ander zijde te wijeken ; maer >

haeft de gierighey t ende ongerechtigheyt o ;

hert en gemoet begint te door-fpecken,met c

lardeer-priem van gierighey t enfehrobbery,

fo vallen vvy van d'eene (bnde in d aoder, wij

kende vande waerhey t tot de leugen, die (Tot*

der twijfel)voor ofna vande waerheyt achte

haclt wort , tot onfer fchant en fchade , gelijc

de Spreucke felver feght : Mis de htgmfml, ,

Jbaeéeydt achter baelt/èftel ; Wantfy is een Doel

ter van den tijde , en oock foo komt het al uy

dat onder de foeeuw duyekt. Derhalven dai

degenedie verkoren zijn, om over hun evc

Naeften recht te fpreken , die moeten de gc

rechtigheyt op de rechte zijde hangen , dati

ly moeten rechtveerdigh zijg int wijfen,waei

aebtigh in't fpreken ,
volftandigh ia't aenvan

gen, en trouw in't volbrengen. Want eve

als'er in Godt is, foo behoort io fijn Wet
houdei
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(Befchreyende de Wewldu iojf

ouders vroomheyt en oprecbtigheyt by mal-

anderen te wefen; waer defe Tweelingen den

nderen miflen , daer loopt de Rcgeringe io't

vilde , en eyndight in boosheyt. (Demejlhnes

eght feer fraey tot defe reden : (Die Menfcken

-jjn eerjl lof~Veerdigh , de Vpelchegccn nuttigheyt Ver-

ètten Voordegerechtig!: eydt. (Diegene %ijn om Vrienden

lodts órttfangen te worden , den Ttelcke de rechtïeerdig-

ieydt Vriendinne ü. Maer watift ? gelijck den

\erdenPot tegens den Metalen niet en kan

tooten, fonder fijn fchade ; alibo cn konnen de

\rme tegens deRijcke niet pleyten fonder

>toot verlie9. Een goede Windt- hont, moet

yao een goede af-komfte wefen. d'Arme mo-

>en wel recht hcbben,en haer in gerechtigheyt

te boven gaen-, maer de Rijcke winnen't hun af

met haer fcherpe tanden^ wantfe (na de werelt

te rekenen ) 'tSwcert inde vuyft , cn 'tRccht in

haer beurfe hebben. Gelijck als't met de Vif-

fchen toe-gaet,fo gaet het oock onder de Men-
fcheo, de groote eten de kleyne. So daer maer

een arm Menfch te doen heeft met een Rijc-

ke, hy febiet tetftont na de \Volcken,en de Pijl

valt op fijn evgen hooft : want God geeft wie

recht heeft of nict,d'Arme moet altijts buygen?

en indien God haer op de tonge niet en draegt,

noch geen fchorfTe en geeft om in te fchuylen:

en riet wijs en voorlichtigh genoegh en zijn,

alle
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106 jj Orizandts Heraclittts, f 1

alle de kruyiïèn des wereldcs Tullen haerove* |<

ftolpen ; want fy zijn de Doelen , daer alleé r
bedriegerven des werelts in gefchoten wordt

j

Godts Lievelingen felve , die op fijn borft , e
|

fchoot ruiten , en konnen veel-tijdts de valfcb \

oordeelen, noch de wreede reek en ftreck »

bancken des wereldts niet onrgaen : Maer alü
|

dan voelen fy hacr zijde verwermt van Godi
|

by-wonen: haren mont vervult met wijshey l

haer hert en geraoet gehart van dat koftelick

berte- water des Levens, dat in de Hemele

gediftileert is. (Plato feyde: (Dttdc Wetten a t

Sfwm-Ttebbengelijc\yeMen: otn dat inde felve d

Arme ende fwacke perfoonen gevargenzijn

maer deRijckeen Machtigedaer door brekë

De Roede en 'tSchavot zijn voor de kleym
;

Mifdadigers, de Groote wiffchen en koopei
(

baer eygen fchande af. Een droncken Bedelae

wort inden Kerckcr geworpen , daerde vuyl<

Spinnen woonen , als den rij eken Vraet in iiji

fhep-kamer wort opgefloten,om fijn leelijck<

dronckenfehap uytteflapen. Degierigheyi

endefchrobberye (Godt betert) en verheft dl

niet alleen de booshey t,maer fy dempt oock de

vryhey t en de gerechtigheyt.en als defc gierige

Planeten in den Menfche beginnen te wereken,;

foo heeft het Recht en de vryhey t uy t. Daer en

isfehier geenfaecke foo godtloos en onrecht-

veer-
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fBefchrcyende de Wereldt. 107

eerdigh , ofmen vint nu menfchen om die te

erdedi^en, ende ftaende te houden : Midde-

aers, niet om dc felve met Recht te bcmidde-

sn, maerom door valfche middelen die uyt te

"oeren : Sy weten met de hant-kijekers , door

lenBerghvan Saturnus, in het diepfte van tl

oeurfe te fien, dat ghy u faecke fult winnen: Sy
naecken valfche oordeelders en getuygen uyt,

,)m u te bewij fen datfe recht en goet is. En in-

dien t anders uyt valt, als-men meende, fo (èg-

:*en fy tot degene , die haer de handen gevuft

lebben : Och ! wat een ongeluck ift voor u

^ewceft , dat ghy onder foo een ongeluckige

Comeet-fterre geboren zij t ! had ghy hier

i.macr een weynig eergewceft ,
ghy had u pro-

ces gewonnen,om reden (hier te lang te verba-

den ) want recht op dien tijdt , foo veranderde

Saturnat van Afpec4,en Mars ging in't huys des

:igciutks wonen. Ach arme.' defe goede Man
i<en had niet meer als defe ontmoetinge van

dnoode , om devoorfègginge van fijn verdriet

;!tehooren V:>orwaer droeve Cometen j die de

tffoete in-vloeyingen van de fachte Sterren des

iLuchts beletten en verhinderen, en ons met
fchrickelijcke Hemels teyekenen dreygen.Hct

rien is nu geen ervaren Hovelingh in de werelr,

1 die den alder-flimften voor-flagh niet en kan

vergulden met den fchijn vant gemeeoe befte.'

geen
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xo8 I» Orfeandts HeracHtus.

geendinck onder den Hemel,en heeft foo vee

gierige ende geltfuchtige Menfchen gemaeckt

als 'tvoor-wendfel van eenig werelts profijt o

voordeel. De gierighey t ende ongerechtig

heydt ( Godt betert ) is nu de meefte grondt

veft van alle gebreken. Wanneer heeft fy bree

der en onbefchaerader geregeert als nu? Wan-

neer heeft d'ongerechtigheydt meer over ge

vloeytalsnu ? Wanneer is d« liefde meer ver

kout geweeft als nu l wat wordter nu fchier ge-

daen , dat na geeneer-gierigheyt , ftaet-iucht

ofwinfteen ruyckt.

Iefaias felve beftraft de Vorften ende Heer-

fchers van't volck Godts,feggende: Wn Vorftet

Zijn alle afvallige, ende der QieVengefeRen : fy nemer

aüe geerne gefcbencken , en foogen nae giften en galen-

den Wee/en en doenfygeen recbt , en der Weduwenfa\<

en komt met Voor bun. De Key fer Trajanus plact.
j

i

de rijckdommen der grootete vergelijcken by I

de Milte , feggende : Celijc\aJle de ledematen aei

des Menfchen ligbaetn Verminderen , foo Vpanneer d»

Milte fVajl en Vermeerdert ; alfio Verarmen oocf^d*
j

Onderdanen, als de grootein oVeMoedigen rtjckdom toe-

j

nemen.Dit verftont de Key fer Tiberius oock wel
j

Derhalven als hy vernomeu hadde, dat Emhm

SM/w fijn Landtvoogtin Egypten ,de Onder

danen meer af-perfte, als fy machtig waren of

^brengen: foo heeft hy aen hem gefchreven^

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



Sefcbreyende de Wereldt ïo?

* Tc( machM lijden dat gby mijn Schadenfileert: moer
tietdatglyfi vilt. De Vorften des werelts zijn

>elijck de Sonne, ende de hoog-herhevene
3aJs

deuyr-wijfers: iodiende Sonne op de Wij fer

oicten fchijnt, fo en wil daer r-iemant op fien,

tnaer volght fijn eygen hooft eo gebreken , en
even in ledigheyt , mefteode haerfclven met
iet mergh en bloedt van andere; en in t ge-
neen foo befittenfe 'tgene, daer fy niet (eer om
'efweeten hebben. Veel Meofchen Jcven van
:en anders boosheyt, en fouden moeten vaf-
cen,indien de qtiade de goede niet op en aten,

-nhaergramfchap af-leyden; want daer twee
perfoonen den and'ren met rechten verflindeo,

den derden heeft deu roof, en d'onkoften gaen
Je hooft-fomme te boven. 'tGaet hier als
fontanus verhaelt van een kreupelen en een
olinden Bedelaer,die t'famen gingen bedelen,
?nby geval een Oefter vonden, daer overfy fo
wiftigh wierdeo,datfe een fcheyts-man moften
lemen

, die daer na d'Oefter opende , de vifch

>p-flicktecngaf haerelck eenfchulpe. Daer
ajndereenigedie meynen, dat giften en ga-
rente nemen geen fondeen zy, of in-dien*t
)nde is

, feggeo fy , foo ift maer een kleyne
:nvergevelijckefonde

, een faecke daer heel
weynigh aen-gelegen , en niet weerdigh en is

om verhack te worden
;
maer fy Omogen baer

felven
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iio & Onzpults Heraclitué,

felvcn na dc mont fpelen , en wijs maken wat:

willen , haer ziele en fal geen ander heen-gelf

na de Helle van noode hebben , als defe D0$<

vels-fonde, de welcke haer gierig ende onve

fadelijck herte fo aengenaem niet en kan zij?

alsfyby Godc hatelijckis. Indien men nu 0,1

yemantsfakc te bedienen, hem af neemt hot

dert guldens voor thicn.cn daer mede (ij n v uy

toe-fluyt, dat en is maer een eerbkdelijcl

vereeringe , doch defe eerbiedinge gaet al vi

een trapjen hooger als de beleeftheydt felvc

want fy gefchiet foo goetwilligh , even als et

reysbaer-Man fijn Beurfe moet over-geve

aen een openbaren Dief. De beleeftbeyt mo<

genoten worden by de mate der verdienft

en niet naer'tbegrooten van't getal; wie d

anders geeft , (al licht in fijn eygen Beurfe

kort komen, om hem, en een ander te voedei

De gierigheyt ende ongerechtigheyt is e<

fondediefee'r fchadelijckis . fy isaltijtsfe.

veracht en verfmaet geweeft, beyde voor Go

ende den Meofche: Syiscen kaocker-worn

die noch vrienden, noch vyanden,noch vrom

noch godtloofecn fpaertj daer maer geit c

goet te winnen is , daer verflint fy't alles; U
verteert vleefch en bloet , en verflint de herte

Ier menfehen. Daerom , alle de gene diela

•ebben, overde gemeene fake, ende betoone
wille
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fBeftbrvycnds de Wereldt. 1 1

1

gillen dat fy lief-hebbers der Gemeynte zijn,

lie moeten doen bJijcken , dat fy ziju vrienden

'an bekommernilTen , beminders der gerech-

igheydt,en haters van fchattcn. 'TLto feydt

:

Wthgby ol>er anderegeftelt ftorden yfio moetghyJooda-

ligh zijn y dit g
JJ uJH Onderdanen Van u deugbt Liet

'eniefen; Dat is
,
gby moer oprecht zijn int wij-

fen i
vroom in't ïpreken • ilandtvaftigh in't be-

ginnen; fwijgende in't weten - milt in't geven;

snde niet eer-fuchtigh , noch gelt-gierigh in't

Dntfangen. Staet-luchtige, ende gdt-gierige

Menfchen (ïoo in't geeftelijckc als in't werek-
lijcke) en behoorde over de gemeene fake niet

teheerfcbcn;want inden om-treck des werelts,

en is geen verllindêder Beeftc voor de Onder-
danen , als een Menfche die eer-gierig is om te

regeren,en begeerlijck om by een te fchrobbê.

. Een gejjuyrde tonge , ende een geldt-fiecke

gewifle en maeckt geen nvarighcyr , haer een

... faecket'onder-windeo , om die te befchermen

ende ftaendete houden datfe goedt is , daer fy
nochtans menighmael in haer eygen gewilTe

- over-tuygbt zijn, dat fy onwettelijck en valfch

is. En 'tzedert dat het geit den Menfche liever

en aengenamer is geweeft, als degerechtig-

heyt, en als haer eygen lof en eere, foo cn heb-
• bender geen valfche middelen en Duyvels lif-

ten ontbroker,en een goede fake qtiaer,en een

H quad«
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in 1. Orizandts Hemlitos,-

quade faeckc goet te maken , en alles na hare

fin te drij ven,verdrayendc met gewelt den tex

van Btrtolm ende ÏÏaldeus. De glauts van t goü
ende iïlver maeckt haer foo blint-oogigh e

fchemerfichtighjdat fy de heldere Sonne-ftra

len der gerechtigheytende waerheydt niete

konnen den noch bemercken,als door een ver

keerden fin.Hoe hart ftaen fommige Menfche
een rechte faecke tegen , tot datter een Munt
plaefter komt , die hun de oogen harer gewin* b

noch vorder fo verblint,datfe da r door foo foc

als fuyeker en fo IiefFelijk als malvefeye worde
Haerconfcientie (als de kleye) .is fo week va

aert,dattet alderminfte aenraken des gelts hae

fcherpte doet verliefen. Sy fullë wel een recht )

fake doordrijven , tot datter een gefchenck ii ï

haer flincker-hant komt, maerdaer na, is hm
rechter-hant in een flincker verandert ; wan
dadelijck fal haer mont alle valfcheyt (preken

hoe wel hun gewiiTe eerder ïpreeckt als fy

Het geldt (lacht de Boter , het verbetert (iel

meen 'tverergertjy alle dingen , en doet alle? 1

over 'thooft fien. d'Aenvechtinge van een we
gefielde Beurfe , heeft veel meer kraebts var

tooveryen , als al de Duyvelen inde Helle ; oir

een goet Man io een quaet Man , ofeen Enge
ia een Duyvel te veranderen. Den yver tot hc

Recht , wa6 gewoon d'ongerechtigheydt op u
yreten.
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ÏÏefckreyende de Wenldt. i r \

reten , maer nu heeft de gierigheyt ,ende de

>ngerechtigheyt fchierhet recht ende de con-

cientie verflonden; Derhalver,fo is doprecbte

;rmoede beter.dan den onrechtveerdigê rijck-

iom * flato feght ; De Steden ^ :jn als èrn Dreigen*

•eert , als de ottrecitïeerdigcgtjbafi n. Maer wat

Ü l de meefte Meulchen z jn fa verdraeyt ,dat

y liever uyt een groote ftinCk-pocl hebben te

~uypcn,met groote moty te en ge\ aer, dan met

>emack ce driucken uyteenklaer Beecxken.

iVart al wat fy niet in en Hoeken , dat meynen

ly te verliefenj en dele altijts hongerende be-

>eerlijckhevt isfteets vergtfelfchapt met nij-

digheyt foo dat hare onmatige fchrobberye

:iiet anders en is , ais *tGcfchut dat los gefcho-

ten wort, in een onweder veranderende fijn

eygenfehap , om ander luyden te befchadigen,

rende fich fel ven te vernieler.

DeGierigaertsende Woeckecaers zijnge-

lijck de Spiwne-koppcn, niet alleen hier in, dat

Sy anders niet en doê dan hare Netten /pannen

om al de vliegen te vargen, alieenclijck trach-

tende na den roofdes gewins j maer noch veel

meer hierin, dat,terwijle fy haer Netten fpan-

nen voor de vliegen, haer evgen ingewant ver-

quiften ; in voegen, dat het gene, 'twelck haer

leven is ,haerdoot wort. Wanneer de gierig-

heyt ende ongerechtigheyt op het velt rijpe is,

H i foo
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114 Ofhymdts titncütut ,

foo cn wilfe Godc de Hcerc niet vorder latt

wafTen,maer maeytfe met defeyffetn van fi) I )

rechtveerdigc ende tijdige (IrafTe af.

Den Gierigaert ende Woeckeoaer is gewon
te verflinden , 'rgenedat fijn even Naeftem
eeren hout,en oock fich felven: Hy is een recc

vermenght mis-fcbapen Monfter, geknectt ï f

gefmeet uyt het fonde-deegh van verfcheyc k

foorten van fonden ; hy is ontfangen doore
f

Moeder der begeerten , en heeft d'oogen va h

gierighey t en fchrobberye : hy leyt gekoeftd r

en gewonden inde Wiege van onmatighey: I

hygroeytop inongerechtighcyt ,enfwelt(sfc

een Padde) in nijdighcyt , foo dat fijn gierip
f

cn onverfadelick herte door de begeerte gro-
£

ter is,danfijnligbaem , naer behooren gen> i

ten zijnde: fijn bcweginge is uyt gramfcba, ?

fijngrootsheyt uyt hoovaerdye: hy wort (lec

)

in't quaet door fijn booshey r , cn oudt in ong* t

rechtighey t : hy vergaet in fij n vreckheyt , <i
jt

verdwijnt innijdigheydt hy is geheel fond:

t

confcientie, niet dat hy er geen en heeft , w*- >

de Duy veis felve hebben confeientie , en *tw» i

zalig voor hun,indien fy geen en hadden ;
ma: ji

als een Menfche geen goede confcientie «j

heeft, fo achten wy hem in alles , als ofhy ge«
|

enhadde.

Men fegt van den Egel dat hy foo gierig ij

ê
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Ëefchreyonte de Wereïdt. 1 1 ƒ

Jshy in een Boomgaerdt met Appelen komt,

bo befteeckt hy fijn pennen met foo veel Ap-

»elen , dat hy over-ladeo is, en Dietcnkan

.vegh loopen, foo dat hy terftont gevangen

vort. Oock een Mol wroet altijts in d'aerde,

?n eet aerde, meynendc dat hy aerde fal ge-

preek hebben -

3 foo mede is den aert van alle

• gierige ende gelt-fuchtige Menfchen , die hun

limmermeer en laten genoegen, hoe veel datle

>ock hebben, maer wroeten geduerig in'raert-
rchegoedt , daer fy hun felven foo medeöver-
aften, dat fy menigmael vanden liftigen Duy-
vel gevangen worden en als ff komen te fter-

|
ven , al hebben fy dan met Crtfus , Akxandcrdz

Groote, eo meer andere, meeft al de Landeo
'enderijekdommen des werelts , foo en behoe-

: * ven fy maer feven voeten Aerde om begraven

Ue worden in een kleyn houten huvsken,omin

dc aerde ruften, alft haer gebeuren mach.

De Key fe r Cwflintintts e en v a n i ij n E deMuv -

den aenfprekcnde,die feervreck en gierig was,

; fcyde tot hem ; O gierigb ende onVerpideiijcï^berte !

boe >cne fal uw grondcloojè gierigbeydt ttyt Jirecken.

$ ti Dit gefeyt hebbende , nam by een half Spieilc

in fijn hangmetende de lengte van fijn lichaem
< inde Aerde, ende feyde tot hem : jflbadtgbyde

gebccle IV?relt onder u macht, foo en fait «by oft eynde

daer Van niet meer lebouden, als biergeteeckentJhct.

H j De
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j 1 6 I. Ori^attdts Hemlittó >

De Koning Saladin > als hy op fijn dootbedd

lagh, en gevoelde dat hy üervcn foude; foi

belaltc hy datmennae fijn doot, alsmen hcT

foude begraven ,
(ijn doot-kleet op't eynde vai

een Lancyc voor hem foude dragen , en datd

gene die de Lancye droegh , daer't doot kle*

aen-hing,met luyder ttemme foude roepen: 2)

fyninghSdadin, in fijn ïe\>en Been ende fiominatet I

Van gebed Aften , enfal Un alfijn groots rijekdommt \

Hen by Verben beeft, met meer met bem dragen ,
da

\

dit ten fïucxken lijnWaet. Hoe licht irt voor dei t

God des Hemels,den top van d'aertfche groot (

heyt plots neer te vellen ,en die te verdemoedi
f

gen cotgenoegfaemheyt des herten !

'tGaet met veel Menfchen ,
gelijckals't me I

de Beeftkcns gact ,
genaemt Ephemm , diehac

f

onthouden ontrentte enge Zee Sofpbom, d

welcke om haer kort leven Ephemtri genoem

worden ; want fy en leven maer eenen dagh
j

'smorgens ontfangen fy 'tbegin des levens , ei

metderSonnen onder-gang eyndigen fy't me i

de doot, defe Beeitkens zijn van fulcfc een gieri i

gen ende guülgcn aerdt , dat fy met een groot<

onophoudeiijeke neerftigheydt ( gelijck vee

Gierisacrts ende Woeckenaers mede doen,gc

duyrcnde haer leven ) haer lijf koft vergaren

waervan fy't minftcdecl nieten genieten ;
ge

Jiick't oock met dc Gierije ende in-flockende
;

Rijcke
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faftbreyende de Weveldt. 1 1

7

Rijcfcc gefchiet. Daermen Tantahis iiongexigh

ei dorftigh fiet, dacr itt feer ellcndigh ; want-

mer alles onvcrfadclijck by een fchrobt/onder

yets te derven gebruyeken. Degicrigheytendo

gulficheyt zijn malkanderen feer gelijck
, uyt-

• gefondert , dat den Vract fijn geit in fijn buyck

iteeckt, en den Gierigaert fijn buyck in fijn

'Beurfe: fy zyn op ccne leelte gevorkt : want

» hoe een dronckaert meer drinckt, hoe hy meer

'drincken wil , en een Gierigaert , hoe hy meer
; heeft , hoe hy altydts meer begeert : fy hebben

-«beyde de macht, om een Mcnfch in een Beeft

•
-• te veranderen , en wederom van all§ Heeften in

een Verc! en. Het eeritc is klaer, en'tander

iblijckt uyt twee dingen , dat is, datdenGieri-

Sgaert in d'aerde wroet , fonder oyt recht nacr

iden Hemel te fien: en dat hy niemant geen goci

ien doet dan als hy doot is, en daerom hoopt hy

:;na fijn doot,indcr Menfchen geheugh te wejen;

sunacr om dat hy niet en is, terwij le hyleeft,wat

rïal hy dan zijn als hy doodt is ? en als hy voor

Vtrechtveerdigh oordeel Godts fal verfchijnen,

Jende de Hcere des Hemels tot hem leggen lal:

\HSone , gedencty datghy u wr in u IcVenontfan^n helt,

•

[
\en nu moi t gl y gepjjnigbt worden,, Luc. 1 6 . 1 j. IVaht

'\ghy en hebt den Wcdutoen en Weffen geen recht gedacn,

'gttij 1

k.gh fhuidkh ert te dóen , F/Je 1 . 1 3 . 0o\
\foo zijn de X^nmgtlijcktt Arltyders , dU fllte Akkers

H 4 gwiAtyl
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ji8 /. Ori%andts Ucraditus.

gemaeyt hebben , tot my getymen , ende icl^ bebbe bdtr

Jlemrne geboort ; (Dacroni gavt Van my ghy ïefbloecty

in dat Helfcbe lyer, 'ttyeh\ den {Duyïel ende fijne 2T«fc

gelen bereydt is, Mat, i j .4 1 . Dan fal het Schaepl

kleet af-geworpen worden de Wolf fal in fy| I

eygen wefen verfchynen; dan fullen de Gierty
j

gaerts endc Woeckenaers feggen: O ! is dat het

onnoofclelytfameLam , dat inde volhcydtdci

tyts gekomen is , om voor de Menfchcn in dé

Werelt geflachtet te worden? hetwelck fyn

montvoor fyn Scheerders en vilders niet open

dede! Sietnuhoeyn vierigeoogé branden en 1

voncken met eê heyligen room ! hoe de fchric-

1

kelicke vlammen van lyn gramfchap onsin'tl

gelichte fchieten ; fitt ! hoe fjjn aeflem te gelycfc
j

op ons uyt blaelr,al de ftrafien endc plagen der
j

Keilei Eylaes! nu moet ons oude kerf-itockJ

die wy inde werelcgemaeckt hebbenende Helle
j

betaelt worden.

H et is feker als de roede der booshey t bloey t,

endede gicrigheyt ende ongerechtigheyt bot-i:

ten draegt, en cp-fchiettoteentelgedergodc-

:

Joosheyt , dan machmen wel feggen: fiet den \

dagh des verderfs is voor handen ;
wantgelycfci:

des Hemels Hemel , de vreugde ende blyfchapj:

van een goede confeientie voorGodt.is; alfoon

is de ware Hels-hellc, den fchult-worm van een

knagende gewüTe voor den Dtiyvcli och 1 hoe

weynid
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föcfchrcyendede Wereldt, 119

•eynigh weten de Gierigaerts, ende Woeckc-

acrs,datliaer vermaeck haer ruync is ; want

eel-tijdts fitten de ftraflen en plagen op den

[orpel,alsdegodtlooshedeninhuys2ijn. Men

tgt gemceiielijck,'tcynde vanden wcgh, komt

net den wegh overeen. Derhal ven dan, fooilt

:cn dwafe gierigheyt ende ongerechtighey t, dat

nen mcynt een goeden uyt-gangh te hebben

net quact te doen ; want de bittere wonden van

.Jodts gebenedijde ligliaem foo dickwils op-

jefchrobt, ende door onfe gierigheyt endeon-

gcrechdgheyt vernieuwt, en clck iidt en lede-

. ken van ons lighaem , in foo veel verfchcydsn

ende byfondere wegen misbruyekt , die lullen

dan zijn als foo veel gevulde Kartouwen , en

donder-klootcn van gierigheyt en ongerech-

tighey t op ons gettclt, om die met de Lonte van

fijn rechtveendigc wraccke gclijckclijck op ons

aentetteken. O weel wee! die brand-nepen

en banden! die ziel-flekcn ende verwijtingen !

dieilagen en flormcn van een knagende gcwilTc!

fy zijn foo wreet en onlijdelijck, dat /w.V.<cer

de ftrop focckt , en 'thangen minder acht, in

vcrgcii)ckinge,dan 'tpi jmgen en nijpen van fijn

• quade confeientie. 'tWcis geen wonder dat hy
• hem r«lvcn verhingh : maer 'tfoude vreemt

geweeft hebben , foo hy't niet cedaen en hadt:

' wuntalle de ftraiTen en p Uren des wereltsineen

H 5
• ge-
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HO I. Ori^andi Heraclitm,

gefmolten, om ons lighaem tequellen , en zij

maer vloo-beten, ten acnficn vande tormence
io een boofe confcientie. lob felve , kieft ee?

j

?an beyden,en wenfchthetworgen,maer hy e 1
gaet niet vorder, lob 14. 1 Wat wonder ii f
dat Iudas hem verhaogt,als fijn fondige gewifl I

hem in't aenfichc fiet , daer lob , metwiend I
Heere , in vergelijckioge , maer in boerte ei f
handelsnet worgen kieft. De confcientie geef I
ièlt de vrome met roeden , maer dc godtlooft I

met Schorpioenen ? Nu, indien de roeden lol I

foo fmerten , wat wonder ift dat de Schor-

1

pioenen foo fnijdende zijn,datfe Judas verlicb* I

tinge in de ftrop doen foecken. Men feeht, I

God flaet Iang(aem, maer als hy flaet, foo uaet I

hy feker. Het is fijn geftadigen loop eerft te f
geeflelen,en foo dat niet helpen en wil, als-dan I

met de flagh van fijn S weert aen te komen.
Een Gierigaertende Woeckenaer branthier I

in lange begeerte om alles by een te fchrobben,
f

«n leeft in groote beforghtheyt , om 'tnjnetc
|

bj warcn,ende hier namaels foo brant hy (fbn-
f

det verbranden)in een laog vyer vol pijne endc I

ellende. Het is feker , dat gelijck als alle Ri-
(

vieren na de Zee loopen , foo ontmoeten oock

den and*ren alle pijnen ende tormecten, alle I

plagen ende ellenden io de Helle. Dan het is f

goet,dat Godt de Heeie voor de godtloofe foo

vetl- 1



Ëefïbreyende de Wereldt. 121

selderley {traffen code plagen heeft: waot in-

ien hy geen vier van fijn taffen ende oordee-

;nen hadde , waer mede d'yfere herten der

nenfehen buyghfarm en gedwee gemaeckt

:onde worden, niemant en foude hem willen

I
;ehoorfamen, en de werelt en foude geen ruftc

iioch vrede hebben. Maer dan fal jfeban üjn

: ;eftolen goudt willen wedergeven, Jojua-.

: ;^/Tfaldan fijn aengenomen giften verlaken,

I l. Con. j. IutUs fal dan fijn ftceck-permingen

I yillen uyt-keeren, , Bfim lal dan fijn

chotel moes willen overgeven,Gw.2j .52. Den

?erloren Sone fal dan gedwongé willé wefen,

Luce ij. 19. 2^ebi4c.idne%arül dan ootmoed ëgfa

willen zijn. Maer wat ift ? tenfal haer al niet

baten : een yder fal loon raer fijn wereken ont-

fangen : want foo lange als ij in angft en noot

zijn , foo willen fy wel doen; maer in tegen-

deel , foo de faecken wederom wel gaen,dade-

lijck berften hare godloosheden wederom aen

alle zijden u\ t : even als de kinderen , dieter-

. wijle ha onweer u*eft en tiert , onder de Boo-

men fchuylen , en onthouden hun daer in ftillig-

,. heyt : maer foo haeft alft wederom fchoon we-

der wort ,
brekenfedetacken vande hoornen,

en loopen dacr henen.De godtloofe Menfchea

worden des te erger, na datfe eenige goede be-

wegingen , die haeft verwekken, bekomen
heb-
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ui I. Orizgndts Heraclitm,

hebben: AI is het Vereken noch foofchoonge

waflchen en gereynight , foo wil het nochtan

inde modder wentelen. Dat wy goede gedach

ten hebben , dat en moeren wy ons (elven nic

toe paden ; maer Godt de Hecre daer vooi

dancben^ en datonfe wereken daer mede nie

over een en komen , dat mogen wy onfe foo

den cn valfche oordeelen toe fchrijven. Mei
behoeft het Acbabcn Iefikl geen danck te wé*

ten, dat baer Sonegeen fBaalijt en is : want hei

behaeght Godt , dat hy in de alder-grootftc

hays gefioncn , fijo krachtige beletfelen tot dt

godtloosheden fent , datfe niet al even boos er

zijn: ten is niet nieuws , dat wy fien,datfom-

mige godtloofe Menfchen uoch eenige fchrici

vande foode hebben ; men foüde inde wereldi

met leven konnen, foo al de fonden van alle de

godtloofe volbracht wierden. Acb&bs godt-

looshey t en hadde geen volkomen Erfgenaem

aen loram ; want hy fijn $ul verwierp , en fijn

Kalveré behielt.i 3. 2. 3 . Soul en is niet een

hay r beter gawordê , om dathy gepropheteert

beeft ; want fo ha#ft en is hy va SamueltAtt uyt-

gegaen,ofhy cn vervolgt <Da\>U weder. \.Sam.

19.2.5. Een halve bekeeringe des Menfchen

tot Godt, en is niet anders als een haetelijcke

gheveynfthey dt. De goede beweginghen ,

die inde herten der Gierigacrts endc Woecke-
naers
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tBefcbreycnde de Wereldt. 113

naers komen, zijn gclijck alsfommige vycr-
voncken van de vyer-fteen, ofte ftael , die in't

vunfche tintel vallen t en een weynigh Jkhts
geven, maer haeft: wederom uyt-gaen. Den
uyterften noodt fal den alder-godlooftê Men-
fche tot fijn Schepper fenden,even als een Man
die in't water neder-finckt , fijn handr tot de
pael uyt-fteeckt, die hy verachte , doe hy noch
op 'tLandt ftondt ; Maer die voor-neemt een
goede gewifle voor Godt te verkrijgen , als hy
op lijn dood-bedde leydt, is even als een Men-
fche, die van mecninge is fijn Ayuavite te koo-
pen,als hy in fwijmleyt.

Den Menfche heeft vooreen maniere, dat
hy in tegenfpoetfijn toevlucht tot Godt neemt
cn 'thoofc laet hangen als een biefe , maer foo
haeft als't hem welgaet, hy gaetfijn ouden
gangh. Eenwerehfch herte, als hem 'tnood-
iot druckt, kan wel op Godt en fijn Propheren
denckeiij maer wanneer hy geholpen is , foo
kan hy hem foó licht vergeten , als of,hy noyt
in noodt geweeft en ware. Wat is dat anders
als een deel van de vervloecktc verdorvent-

heytonfernatuyre? Want, als deHeereons
alder-bermhcrtigft is, dan zijn wy alder-flimft

en ondanckbaerft tegen hem j en dit is het,dat
hy klaegt tegens de Ifraëliten : Hofi: 4.7. Dat,

fyrfÜy IWtnWgïwldigdiM , OQf\deJgeltjcfyfondigden*

gelijck
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124 OrizgnMs ïïeracStM,

gelijck fbarao , als de (haffen ende plagen hef-

op den hals lagen, by na geiijck eea boetvece

digh Menfcbe fagh , eo fprack : maer van do I

laft ontlaft zijode,foo keerde hy Cais 'ty fer u: i

het vyer genomen ) wederom tot fijn gewone ï

lijcke hardigheyt ; alfoo mede, wy arme Me»

fchen,wanneer wy beklemt ende benepen zij

.

door (ieckte, armoede ,
onaenfienelijckheyt c

«

eenige andere kruyflTen meer,foo betoonen w
een ichijn van godtfaligheyt,maer als de Heei

oofen ftant verandert, en oosden uyterlijckc i

voorfpoet, van gefontheydt,rijckdom, ftaet e ji

eere geeft, dan vallen wy veel-tijtsin alle god
|

loosheyt ende ellende. Daerom feght Gregoru

Mazntts i 3>&rbetgoudt regent , daer regenen alle on

deugbden. Dat is te feggeo : DeMenfchendi j

gek en goet in ovcrvloet hebben , die begeve

üch gemeendijck tot alle ondeugbt ende god
j

loosheyt , ende worden ftout daer in. Soo da

het geen wonder is , dat Cbrijltu gefey t heeft

Betfit een %ijcken fivasr UBen, int I(oningbrijcl{e de

Hemelen te tymen. Het is Héter dat een I(abel doorga^

door een nacldenooge , dan dat een T^ijcke in-gaein

l(oningrijcke Godts, Mattk 19.23. Het is feker d<

Deught en heeft geen grootcr vy andt , als dei

uytcrlijcken voorfpoet j en niemandt leeft ge

luckiger , dan de gene die tegenfpoet geproef

heeft. Eo dacf6 fegt de Peeet lulim feer w«l:

Sa
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IBefchreyettik de Wcreldt.

'oo Ur.ge als de Menfebelijckgfilmen ^ijn in lmefi* ende

• < ermengt met greoteforgen , foo dom jy groote eere aen

\ iodt : maer als Jy in Voor/port zjjn , foo en rooien hare

fltaren niet. Derhalven dan, foo en Talmen den
ijckenMenfche niet kennen aen fijn geldt en
fjoet/twelck hy in fijn Koffers heeft, maer aen
toprecht genoegen fijns herten. Acht ghy hem
ijck en geiuckig te zijn, die veel geit en goets

~yy een gefchrobt heeft ? Acht hem dan alleen
tijeken zaligh , die Chrijlum , het eenige goedt
>efit , die de koftelijcke Peerle van een goede

1 jewille voor Godt , met fij n goet en bloet ge-
cocht heeft. Die den fchat der wijsheyt heeft
gevonden, die kofteliicker is als alle rijekdom;
iie vanden rijeken c^w/fo'tgeproefde gout des
jevens heeft gekocht , om daer door rijck code
Zaligh te zijn.

:: Een Uyl is een eerlijcke Vogel onder fijn ge-
lachte, gel ijck een Valck onder de fijne. Vele
villen geacht en geéert wefen door haren rijk-

idom fhoedanigh verkregen) voor'tgenedatfe
üiet en zijn , noch niet wefen en mogen • maer
.vilde eenyderbyde mate dergerechtigheyt

» jplij ven , en geacht wefen voor 'tgeno dat hy is,

daer en foude foo veel ongereebtighey ts (God
>etert) in de wereld t niet eefchieden , als het
loet , en wy (boden meer 1jfen eere hebben ;

naerotn dateeo yder wefen wil 'tgen«dathy

piet
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i xS I. Oriz&tdts ïïemlittts,

niet en is, foo wort hy veel-tijds 'tgene hy nii T
I

en begeert te wcfen. Maer die gene die hr
J

rechte pit van haren arbeyt fmaken ,
gebruyi

kenmatelijckdathund^Heeregegevé heet I

en leven vroolijck , fondeuveel na d'eere ene

den rijekdom des Werelds te vragen : fy dano I

ken Godt voor fijne gaven, en zij nder (naec
|

befte wijfe) veel beter aen,a!s deonverfad<
j

lijeke Gierigaertsen Woeckenaers , dieftee<
:

d'eene winftuyt d'ander wecken ,
fonder O)

J

verfaet te worden, ofy ets daer van te geniete
j

tot dat fy eyndelioge de mondt vol aerde hel
f

ben.

De Rijckdommen des Werelts zijn bedrit t

gelijck, fchoonder in fchijn, dan in wefen ; f

fchynen beter te zijnaen degene diefe ontbe* t

ren, dan aen de gene diefe geniete
;
fy belova t

ons veel vermaken, maer iy geven ons droe |

heyt : Sy komen behangen ^als S. Luob mi
j

fijnfchulpen) met ontallijcke ydclhedenenc
j

forgen s Sy doen ons leven in wenfehen, «
j

in beklagen : In wenfehen van het toekomen f

de: int beklagen van 'tgepaflTeerde : in wa-
(

gen van dat wy gefmaeckt hebben : in verlag
f

gen nae 'tgene dat wy begeeren, en niet en it
}

Soo dat clcke begeerte is gelijck een zee-bars
f

daer d'een' d'aoder' altijts flaet en voortdrijt 1

De Riickdommen des Werelts zij n heel o>

geft;
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Qefcbreyende de Wereldt. 1 17

geftadigh-, want fy ons veeltijds verlaten als

pvy'er minft om dencken: Sy zijn oock on-

duyrfaem,wantwy moeten haer verlaten: jae

dacr en is niet fekerder,als dat wy haer verlaten

moeten, noch oock niet onfekerder , of fy ons

niet eerft verlaten en fullcn.

IDemoJlbenes fiende een Gierigaert begraven,

feyde : j\adien die Menfcbegeen leïen en beeftge-
1

leeft,fio beeft by andere Afenjïben 'tleïen nae-gelaten.

De Gierigacrts ende Woeckenaers worden

metfulckeen aengenaeme rafemye gequelt,

datfe arm ende gebreckelijck leven, om rijck

te fterven. Hoe menigen Gierigaert ende

Woeckenacr (ien wy huydendaegs , die Godt
de Heerc ftcrekte verleent om fchatten te ver-

< gaderen, voorfichtigheyt om die te behouden,

vroomheyt om die te befchermen,langh-leven

om die te befitten, ende cn geeft haer geen ver-

1 lofom defelve te gebruyeken • Dan, al moch-
* ten fy een Heere ende Meefter wefen vaneen

il anders Rijckdom, jae van de geheele Werelt,

t foo fouden fy even-wel haer felven altijds arm
1 en ellendigh vinden- want al 'tvermaeck dat de

1 Gierigheyt en Ongerechtighcyt voort-brengt,

is defe : Wy en fullen noyt twee Gicrigaerts of.

* Woeckenaers fien , of fy fullen malkanderen
' hatê als de pefte • want gierigheyt en kan geen

gierigheydt lyden : den eeaen Vreck fal den

I an-



anderen uyt-fuygen en benyden, fooder eeni

opmerck of bedenckiogc over fich felven^H
hebben. Doch, als deene Wolfd ander eet,e >

Vogels van eender veren malkanderen d'oog k

uyt-picken, foofal haer rijcke kort , en onjSl
laft des te lichter zijo : want, in haer brandeej
de begeerten trecken fy de Menfchen ( als c
Jteyl-fteen het ftael) tot datfe haer eyndeljng

tot aflchen verbrandt hebben : fy ontfangë

van haer de warmte van hun welvaren, en loo

ncn haer met het verderfen onder-ganck vaf

haren Staet, doch tot huneygen verdoemè
nifle. Derhalven, is'er eénigh Schep fel elfêq'j

dig, foo is't een Gierigaert ende YVoeckenaef
om dat hy fich felveivelfendigb maeckt

r
endi

j

is nochtans minft te beklagen ; want hoe vee l

dat hy heeft , hy en is nimmermeer te vre^eii^

hy is altijdt vol nijds , infonderheyt, als hy fiét
j

dat een ander wat meer heeft als hy. en hpe-hy ; i

meerder krijgt, hoe hy altijts meer nebbe wilj
[O ellendige plagt! altijts leyter eé fchat in fijaj

Buyrmans koffer , dat hem wel dienen (oude ,f

mHguunendealfo fijn even-naeftê,en hemfel-J
ven. 'Tjs fooonmogelijck dat een Gierigaert!

ofWoeckenacrs herte fondcr nijdtfoudeziju/J

als t onmogeiijck is dat de Helle fonder Duy-|
velen foude wefeh. Alte Sondaren gevoelen itai

hare godloosheden eenige weMuft of finake,

uyf-;l



$efcbreycnde de Wereldt, 119

ytgeftrodert de Gierigaerts cn Woeckènaerss

rant fy verdwyné eo verteren haer felvenom

gene dat een ander befit , en en durven 'thare

j :1vermet gebruyeken ,foo dat het haeronmo-

elijck is', dat fy den Armen en behoeftigen in

e koude winter wat van haer brant-hout fon-

.en roede- deelcnj alfoo t'huyshaer felvenby

e koestront wermen : indien men haer fegt,

' lat hetden Chriftenen verboden is twee roe-

ien te hebben , terftont hebben fy een fchoon

oorwerp, en feggcn,dat d'ander tot de nood-

akelijckheyt van haer Datuyre over is, en wat

neer tot de fieckte van haer begeerlyckheyc

>choort : het berte endede banden en kunnen

)aren dienft niet doen , als de mage verfuymt

vort : oock foo en kunnen fy de Arme geen

Vnentwefen die hier foo vreck engierighle-

tê
)
dat fy hun de goede en quade felfs hatelyk

nakêj want fy zijn onder de arme als eë rijekê

>or onder de VVyfe, ofals een ledig glas onder
;ien dorftigen , behalven datfe hun felven haer

'ïygen voedfel onthouden ,
waerdoorfy meer

ofen daüdrincken , en door de begeerten als

jytgrfopen en verteert worden. De Begeerte

s het fu-kulfen, daer hun onver&delyck herte

opruft>daerzijn fy veel beter gevoedt,als aen

'oaer eygê tafel fy oyerladê haer met aerdfebe

pyfe va ongcrcchticheyt,om datfed'heraelfche

I 2 niet
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/. Ori^aadti Heraclitas,

niet gebruyeken co fouden : Sy ftaen op fo.

der danck-fegginge , cit gaeo door fonder*
Waerdt te betalen , dien fy nochtans (foo ik

vreefe) fallen moeten voldoen met de prijs v*
haer arme ziele. , ,|

Simmides gevraegt zijnde, waerom'hy f<*

vrecken gierigh begon te worden in.fijnoi

derdom * naerdemael hy met d*eene voet <ti

d'aerde,ende met d'ander in't grafftoridt ,aofc
woorde , ende feyde: Omdatickj>eellielKr rnt

galt engotdi mtjn Vyanden tot eener>emlna-laten, i,

icl^deodt ben, dan dat ickjban mtjn Vriendenfiudemo'

$m,onderboudenporden9 teri^eiclile\ie. - i

lek febame my , wanneer ick dereke datté

fooveelRijcke ende Machtige des Werel
komen te fterven^ die wel haer eygcn,maer d
Armen in't minfte niet nae en laten : 'k

weet niet of'ff baren Mammon tot haer God«
gemaeckt hebben, ofniet; want als fy fterve*

ioo cn wil Jen fy noch niet (gelijck Kmbrofti goet

de Woeckènaers) af-fcheyden van't gene datft:

moeten verlaten, om te verkrygen 'tgene dat«J

fe moeten verliefen. 'tSchijnt dat defeMen-
fcheq met haren Geldt-godt al in de nieuwe

Wereldt leven, eer datfe haer (elven kunnen in-

beelden datfe in de oude Wereld c doodt zijn.

Hier nyt bÜjckt dan,dat een gierigh endegelt^

fuchtigh Menfche , die i i i

n
'Ri j ckdoni in groo-

tci
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Qkfcbreyende de Wmldt. 1 3 j

\ iï waerde houdt, en fich (elven tot de metalen
:

eeft verwefen , feer qualijck van felfs tot de
oogfte eere kan verheven worden $ Maerin
ïgendeel, een vroom genoegt gemoedt,wiens

eften (ionen geduyrigh ftcygeren om helfche

ere tè verkrygen door het goede, die veracht

n verfoeyt Werelds rijekdom feer licht om
lieeere wille j Want , wat zijn de dingen des

Verelds doch , die de gierige ende gelt-fuch-

ige Meofchen met fulck een verwonderinghe

>ryien , anders als gout, fteeneo,peerlen, &c.
liefy met valfche namen Rijckdommen noe-

nen, daer fy (nae de Euangelifcbe gelijcke-

AntteyMattb. 13. 22. ) niet anders en zijn als

loornê die 'tzaet des deugds verfticken. 'tZijn

ware packen daer men (mede geladen zijnde)

^len naeckten Ckrijlum door den engen wegh
bieten kan nae-volgen,noch door de nederige

^oorte in't Rijcke der Hemelen kan in-gaen.

t*Hierom , al de gene die de deugdt ende d'op-

.^echtighey t verlaten , ende de gierighcyt ende

^Tongerechtigheyt aen-nemeiijfullen mifïchien

*svel rijekdom vergaren , maer noyt wijswor-

tJ;den; want de wijsheydt en beftaet niet in den
•ijekdom, maer in de genoegfaemheydt des

herten , en is een eenige beloooioge van de

'deugt ; en daerom acht ick't voor een groote

winftc, als 'tgemoedt door d'op-hoopinge des

l 3 deugds
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1 3 x L Orizjmks Heracfltu*,

dengds is beter geworden. De genoegfacd. 1

bey t dos bertê en is niet gebondetfaen de vtfeil

heyt des getaIs,nocb aendegrootemiddekM
maer aenGodt. Kleync middelen ,met get 1

beleydtende neerftigbeyt aen-geleydt ziji^
|

maken ons rijck,wasmcerde grooterijcfcdÉfc I

men des Werelds verloren worden i als mcfe
j

verfuymt. Serreca fegt : Het is een onnature;< \

dingb eudt engierigb te %ijn ; toont niet tegenftaek, I

dat aüe andere ondeugden engebreken met den oudem
ïergaen,fio V>ort nochtans de gicrigbeyt en ongerecbg'

heyt alleen jongb inde Jierckjn dm ouderdoml Vöf-

!

waer dat defe arme ellendige Menfchen dte* i

vigh derven, en dooi haer gier ighey t en one-

rechtighey t by-nae in de Helle üncfeen, datn

geeft my geen wonder ; maer wel datfe leve

;

wantalfoo
fy de gierige gevaerlijckhedeta

haetgterigh onverfadelijck herte metweern
uïtï eh willen uyt-dryven, foo brengen fy fö*

|

al lagchende in haer een eynde : en boe fy c-

(ler worden , hoe fy meer foecken by eedfc

fchrobb.cn : fy leven arm om rijck , ick men i

ellendigh, te fterven
; want, hoe haer levti

meer vermiadert , boe haren rijekdom dese
j

grooter wort : haer begeerte is deo alder-> i

wendigften rock , diefy altijds eerft aén-tro» 1

ken,cn op't alder-laetfte van bun leven af-Ie

gen. Is het niet een fotte daedt , dat men O
ei
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fBefthreyendt de Wereldt. 133

en korte reyfe grooten voor-raedt doet ? en

t minder den wegh is , te meer wy ons willen

erforgen. De korthey t onfes levens beftraft

et lange rack van onfe Duyvelfche gierigheyt

nde fchrobberye foo dat het waeraebtigh is

gene Cicero kyót:

(Dat de fieitye die in de aderenfhedf 9 hei ingeXPant

eykkcft, enJe die in ons gcVportclt pijnde , niet enkgn

yl-getwhen Tcorden als met de doot.

ier uyt blijekt dan klaerlyck, dat, hoe men

neer middelen by een fchrobt, om de begeerte

ii?an rijekdom te genoegen, hoe wy niet alleen

; 3:neer begeeren , maer oockons bemoeyen de

\elve altijdste vergrootenj Want defèn ouden

r.Sierigaert heeft fijn finnen verloren , is by Dae

; ijn leven t'eyude, en noch waft lijnonverfa-

v'delycke gierigheyt even als een vyer , hoe men

ïdaer meer hout en turf in werpt, des te krach-

tiger wort het tot verflindinge: hy bidt te ge-

ilijck totGodt ende den Duyvel, maer Godten
• lis niet gewoon fulcke Deugnietë{diein dienft

j vandefondezijn , en haer betalinge van de

Doodt ontfangenj) te verhooren : Hy roept

4 met luy der kele : O lieve Heere ! en wijt u

i doch foo feer niet verwonderen noch ontfetten

h dat ick foo ncerftigh arbeyde om 'tGout en-

de Silvcr-, want ick fie, dat mijn minder,

I 4 mijn*
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134 J« Oriijaidi Heraclitw,

mijns gelijcke , en mijn meerder in ftaet en

ren geduerigh daer naer trachten: Sy fetta

'tgelt altijds ( als Koningh
) voor alle ding*.

Daer zijnder eenige die een arm gefont Me-
fche pryfen; Maer, my dunckt datter fchr

geen Arme fonder fieckte en is , want fy liggi

altijds dood-kranck van gebreck, en daer-e-

bovcn, Heere ! foo wort hun de armoede ve*
tijds van u toegefonden als een fwaren vloec
D armoede is nu een fchaemte enfehandeo-
der de Menfchen , een fware gevanghenii
van 'tgemoedt,een grootequellinge voor y<ta

kloeck verftant ; fy en kan haer felven , noh

andere niet helpen • fy verfmoort in haer c*

gen wetenfchap ; fy en heeft geen middeli

om haer konft te doen blijeken
; fy is als ei

fwarê laft, en als een fee re ooge aen haer Vri-

den ; alle Menfchen haten en ontbreken har

in haren noodt, foo datfe gedwongen is ve
achtelijck te moeten bedelen, en andere aen k

hangen
;

fy moet d'onwaerdige Menfche
vleyen om wat te genieten , en valfche middc
len aeuwenden, om (infebijn) met eeren do(

de Werelt te komen ; en,om te befluytë, d'

A

moede weckt den Menfche tot alle cerlool

ende vervloeckte daden : Maer in tegendee

Heere den Rijckdom die geeftons verroael

gefontheyt, eo trooft ons in onfe fieckten : 1

bc
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fBefthreycnde de Wmldt. i
$ ƒ

evrijt ons hert en gemoedt tcgelijck van alle

erijckelen : fy trooft ons in onlen ouderdom

:

? kan den Armen, en onfe goede Vrienden

elpen in haren noodt, en onfe Naekomelin-

;en goede middel geven om eerlijck te leven,

n ons, en onfe kinderen grooten lofen eere in

Hengen; raaer d*Armoede is van alle de We-

ek gehact
5

ja felfs van haer eygen Vrienden.

\ En dit beveiligt hy hier mede, dat de Werelt-

ingen felver leggen, datter geen gefonder

i Werek en is als het Geldt, en dat de gene die't

: niet en heeft (als een kranck Menfche) welby

tijdsuyt de Werelt magh fcheyden , ofanders

den gelt-duy vel fald'er hem voorts met lift uyt

helpen. Ach! godloos Gebedt! Maer fegt

r my eens ghy ouden Gelt-narre, ja Duy veis ey-

-gen; wiens godtloofe gewilTe u den mondt

ftopt, en verworgt n met Q eygen fonden

:

Waerom en keerdy niet tot u felven , om d'ar-

moede van n arme ziele te overwegen * Weet

j
ghy niet dat de gene die in een ftrengearmoe-

j de leeft,dat hy altijts geruft ende godfaliglijck

foeckt te fterven l Weet ghy oock niet dat de

>• Wijnen haer felven altijdsnaer 'tVat verande-

ren,ende de rijekdommen des Werelds naer de

zeden des Befitters ? En gelijck den Krancken

'tgulde Bedde niet en baet , veel minder hel pc

den riicken Gelt-fot dat groote goedt des We-

l ; relds;



i$6 L Ori%andts Heraclitm,

relds ; want fij o fijckdom en ishcm anders Die

alseenroem-fuchtinge, ontftekinge ommeen
ca een verberginge des levens,met t'famcn ec

verflindinge der faligbeyt. Ick bekennewè
een weelderige Werelt is fraey om fien , mae
die met Itcobom hoogh na den Hemel fiet, ü
delofle Werelt, met aldatterin is, verachter

Hoe foet en aengenaë was fijn flaep l hoe ver

raakelijck was den droom dien hyhadde, al

hy op de koude grondt lagh, met een harde
fteen onder fijn hooft , in piaetfe vaneen pei*

luw .
f fekcr eê harde leger-plaets, en noch har-

der oorkufifen; maer nochtaus een fachteruft<

ende een foete gemeenfehap met Godt. Eet

goede gewirTe voor Godt maeckt een fachtc

en gemackelijcke ruft-plaetfe ; maer foo daei

ziel-ftekeninde gewiffèzijn , foo zijn't maei
bedden van fteeck-doornenendeneteleo.Hoc

rijck en falighisde geruftheyt yan een arm af- i

gcfondert Ievê,dat van alle wcreldfche pracht, J

rijekdom, ftaet en eere is afgefcheyden . Daer-
cn-tegen, hoe vol forge, angft en droefheyt is

het leven der Wcreldfche Rijcke? hoe fwacr
ky

t om doen , dat men in voorfpoet fich felven

nieten vergete? hoe gevaerlijck is*t op't ys

»des Werelts te loöpen fonder vallen ? hoe doo-
delijckis den val der Groote ? want hoe hoo-
ger geklim , hoe fwaerder val* Gedenckt dac

rijck-
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fBefebreyendt k WtnUt* i$?

rijckdom, ftaet cn ecre met de grootfte laflen

des Werelrs zijn tTamen gckluyftert als de lof-

felijcke Armoede in vry heyt lecfr. Wilt gy'c

vcrfchil weten tuflchen rijckdom en armoede ?

vergelijckthet wefeneens Armen cndeRijc-

ken door malkandercn : Een arm Menfche

Jacht dickmaelder , en oock geluckiger, hy en

wort v3 geé angft en bekommernifTe gequeir

;

maer iser boven op, al fchijot het dat by onder

leyt. Der Armen forge gaetgeluckigb (als een

lichte woleke) voorby-, want de meefte moeyte

dien hy heeft, dit is, dat de fpinne-webben in

fijn beurfe wonc
;
Macr de vreugd' en blyfehap

der wereldfch-Rijcke 3die me geluckig ooemr,

isvalfch; want al waer de begeerte van rijck-

dom is in-getreden ,daer is groote droefheyt,

fware bekommernifle,en geen ware blyfehap,

door dien de gierigheyt en d'ongerechtigheyc

het hert in huyr heeft: daer en is geen recht

onderwijs , noch goede konften, geen machts

genocghtot het goede k alle goede zeden zijn

daer ongefien,en trouwe,eerbaerheyt,fchaem-

te en fnyverheyt zijn daer gelijk als uytgeban-

nen; maeriotegendeel,fooisdelofTelicke Ar-

moede een geluckige Dienarefie der konften,

profijtelick,nuchter, matig en behulpfaem,een
- Lief-hebberinne des lofs,een Befitfter dee rijk-

doms , feker in verkecringe, oprecht in dienft-

b.ierheyt
;
goet, gefont en vcrfladig in oordeel.
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l$& l.\Ori%andts Heraclitns,

De Vorften des Wereldts zijn yjt\ rijck iö
geit, maer de genoegde Arme zijn rijck in

turfe, i. «S4/0. io# 23. OngetwijfTelt, SaulvSk

wel wat hy dede^ doe hyfich felven ondere
Vaten verffcck; Niemantenkent defwaee
van den Scepter , dan diefè draegt. O! gy
rijckeende machtige des Werelds*hebt dano
u felveneen behagen, en laet andere u ine
verwonderinge van- u hoogheydt , rijckdon,

ftaeteneerepryfen j maer (óoudeugdt ene
oprechtigheydt daer mede niet over eeo èf

komt, (oo fultgby dat te laet beweeneo,f
feggen met Gods Lietelingh , Pfflm 102. 94
Beere9gby hebt myofgeto>eny en wederom tegrondeg^
/meten; Mijn groote eer-ftcht beeft mymae
op een fchavot geftelt, om mijnjammer en e
lende des te beter te doen blijeken.

Solen fegt : S>en M$nftbe die rijèjsin Tbetenfck

h in alk dingen njckj want finder defelïe en iffêrnieix

tnmetdefehe, Vrat kouder ontbreken. Een Keerfl
eo een Uyr-werck zijn twee noodige dinge
vooreen Student, maer indien hem de wijs

beydt ontbreeckt , fchoon men fet den Uyl ee

bril op, hy en fal noyteen wijs Man worden.
Den rijekdom is een fachte Wicge , die on

meteenfoetgefusallengskens in ilaep wiegt
enonsfelven, en Godt doet vergeter. d'Ar-

moede en Verdruckinge daer-en- tegen, die

weckt
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Befchreyenk de Wereldt ' i $ «

rcckt en wackert den Menfche tot goede oef-

eningen , dat hy fteeds nuchter en by fijnfin-

en blijft om geduerigh op fijn hoede tc wefèa
ïgens de komfte fijns Bruydegoms Ie/u Cbrifti

m met hem te reyfen. Het veel eten en drioc-

en verfterckt het lichaem , raaer 'tvcrfwackt

le ziele. De geduerige beforgtheydt om geit

n geet by een te fchrobben , vermeerdert den
ijckdom : maer de verachtinge derfelver is de
echte middel om tot de ware oeffeninge der
;eleertheydt ("dat is den waren rijekdom ) te

omen.
Ai hetqoaet dat de vrome Arme-over-komt

jedyet hun ten goedé : hare Iichamelycke ar-

noedewort hun tot geeftelij eken rijekdom z

laer ballingfchap, tot affnydinge des Werelts,
taf-fetten van haer Staet en Eerenaérdertfe
ot Godt : hun Doodt-vyanden zijn hun Ge-
lees* meefters , en lagers tot de vreefe Gods.
3elichamelijckekranckhedéh zijn haregee-
telijcke genezingen , ende defelve hunnen in-

rce tot de eeuwige (aligheyt : Maer de gierige

t
*ijcke fegt altijds dat hy arm is,en fpreeckt de
vaerhey dt

; want hy is recht arm die veel be-
;eert

: en dat een rijck Menfche veel hebbeo
vilt , dat maeckt fijn valfch en fchalck ooge,
lie niet en kan verfadigt worden : heeft hy
uylentkrobnèn, hy wilder noch tweeduy*

feut
1
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140 «*• Orfetndts Ucraclitiu.

fent toe hebben, en hoe hy meer heeft, hoefp
meerder begeert* Daerom iègt Seneva feer wl,

dat degierigbeyt eengebrefkjs, dat, aVtgmefyin-bk
en mgbJkeptïanale Menftben^tfelfHebaerfelfs nh

fteygertm onthoudt* Sy is een Moeder van a*>

godtloosbeden
> en'tgoUt ende in veris altijd

bedrieghclijck voor den Menfcbe j want
lijck de rondte der gierigheyc de rondte vait

goot en filver omvat, lbo verflirtf fy gemeens
lijck alle deugden ; en fbo weynigh als 'twatfc

'tvyer Jyden kan fonderuyt-bluflcbcn , alicH

luttel wil de Gierigheyt (Je Deugdt gedogend
knoopt ftroo en twijn tc fa mcn,d

a

z c n kan imi

roers niet wefen: veel weyniger kan de Gierig
heyt de Deugt verdragen; want fy k.de Duyi
velinne der ondeugden felft,dc Verftüufter d<L>

levens, die alle dingen laftig en fwafr rnae^kt

Dien grooter Schepper aller dingen - en heel

niet Tonder grootp,réden 'tgout endefiJvcr. ge
plaetft onder onft voeten,om vettredé-te wor|
den, ende verfteken in den buyck det Aerden
foo dat defelve niet als met grootemoeytege^
vonden of verkregen konnen worden , da er h

j

in tegendeel/tbefte deel ujnerfcheppingeget

(lelt heeft recht boven pnfe hoofden,en dat foef

klaer voor on(ê oogen , dat wy 't fel re gedue-;

righ aenfehouwen moeten. Hy en heeft hier

roede niet anders voor-gehad t dan om onfe

begeerüjcke herten af re rucken van de rij ck-
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Ëefcbreyende de Weretdt. 14.x

: ommen des Werelts (voorllendedat wy daer
ne fccrfouden genegen zijn ) en om ons tc
ocpen tot op-merckinge van die veel betere
ingen dewelke (uyt-gefondert hare grootc

ttnjcboonheyt) ons meer bereydt,en altij ds voor
fiijjogen zijn om die geduerig taenfehoowen
ftgtt verwonderinge van de heeriijekbeydt van
afaren Schepper, endeoock meteene foeckea-
»e de heerlijckhey t van ons eygen felven.

J De Nature heeft het goot ende filvcr verfte-
^en,en ook alle myneralen,om datfe een vyan-
^linneisvan dcfelve, als goetdat onsfeerqua-
.iijek te betrouwen is: Maer in tegendeel onfe
nature fchijnt gekneedt te zijn in den trqg van
gierige luQen : een machtelofe ziele heeft tast
toefen ge teelten 10 baert fy gierige begeerten,
•mverfadelijcke lu(ten,endegeeüeloofe reden.
jjVy werden van naturec veel ftereker gedreven
,.ot de wercltfche dingen.als de fware iicbamé
.ja'tmiddel-pimt der Aerden; jae vceJ meer
ia tvyer na de lucht, iufonderheyt tot het gout
}n iilver,om dattet dingen zijn die altijts door
jconlt en wetenfehap worden trouf opgekeerr,

dat wy door gewoonte de nature foo verre
jebben vcrley t , dat gierigheyt en fchrobberve

,

God betert) du de voornaemftefonde-ftreken
ijnvan'sWerelds-Compas, daer meeft alle

;

4en(cheu op zeylen , om haer hoogte te kry-
:cn.
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I4& Onzgndts Heraclittts

,

De Gierighey t is als het koude vyer , wat
gelijck'tfelve door fijn fijnigheyt het lichaci

verdooft , en verteert ; alfoo verflint oock t

gierigheydt en fchrobberye onfe natuerlijcb

begeertea , en vult ons licbaem en ziele me
quade humeuren : want foo haeft als de Gi-

righeyt ende on^erechtigheyt in ons hert

«

getnoedt haer Zit-zetei heeftgenomen, fo

vlieden daeruytalleeerlijcke ende natuyrlij.

ke genegentheden, die wy ons Ouders-Vri<
den,en ons felven fchuldigh zijn toe te drag<

Alle eerlycke dingen vergeleken by'tvoo

deel van de gierigbeyt en fchrobberye dund
de Gierigaerts ende Woeckenaers al niet i

zij o ; want fy verachten haer ziel en lighaei

om 'sWerelds Goedt grof en groot by een i

fchrobben , fonder oyteenigh oprecht genoe

gen daer van te hebben, en geven aen den hel

icben Duyvel (T°omen gemeenelyckfeydt

de Koe voor 'thooy; Maer,wateen dollighey

is't in haer nacr d'achter-deure te fien , als d

voor-deure open is.

De Naturaliften (cbryven , dat den Cbame

Icon ("een gelprenckelt Dier^ niet en eet nocl

en drinckt , maer van de lucht leeft. D<

Struys-vogel eet yfer, endekan*t verteereoJ

d'Adder leeft van fenijn. Het Swijo vaDdrecH
cm
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<B>fchnyende de IVeicldt. 143

; «vuyligheyt. Veel erger ziindeGieiigaerts

0 Wjeckenaers, des Duyveis Gallen : Eenige

1 oedt hy met den wint van ydelhcyt en op-ge-

> lafenthevt, felfs over een ander-m ms adlem.

andere, gelijck de Stmys, wekkers hertêa met

< out en filververmaeckt worden, als of't hun

1
:oor de ziele diende , maer fy en kunnent ge-

• = >ruycken, noch verteeren. Sjmmige die noch

• dimmer zijn met d'Adder , die voedt hy met

•irramfchap, naeC
>
ni

j
l ' l

»
cn met allesdat ver-

-HerrTelijckis, en dit zijn des DuyveU lecker-

iyen, die hy fijn Duy vtlingen ingeeft ,
londer

• ?oeden ; maer door vreten en verilinden (als

:cnaitijts*etendekancker-worm dercoofcien-

ie) het herte des genen dieft in-neemt. De
JhooVeerdige Menfchen zijn op-geblafen van

f' haereygen hoovecrdyeen ydelhcyt >
Maer de

fllGierigaertseti Wocckettaers zijn op-ge(wol-

len van gicrigbeyteo iehrobberye vaoeenan-

: der-mans nootljeck iijckhcvt. DeGierigheyt

.'isde Vdcdder-mocder van alle godloosheydt,

wiens hert en finnentot boofc iuiten verweckt

worden. De Gjerigheyf en woont noyt in'c

hert alleen; want
,
foofy 'er geen godloosheyt

ioenvi»t,foofalfy'erdefelve in-brengen.

Als de Godloofe Keyfer HeliowMtiS hem

wilde verluftigen , loo befloot hy hem-fel ven,

. < ende ftorte veel gelds o ver de Kamer, en liep'öt

K ovet
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|

over ende weerover , en dit veroorfaecktc i I

hem een groot op fwellé van hooveerdighey
pracht en wreedbeyt fijns herten , en was ee
recht brant-merck van een uytnemende groo
tegjcrigheytendegodloosheyt. Hy was het

aodersvannatuyrenaertals den goeden Key •

ktSigifmw&M, die oock , veel gelds in fijn Ka
mer hebbende

, gantfeh niet flapen en kondc
hy heeft inder nacht fijn Raedsheercn en voor
naemfte Vrienden ontboden , hacr belaftend
dat Geldt C'twelck by Beuls ende Hencker
noemde, die hem fijn rufte verhinderden) on
derbaer tedeelen; het welcke fy blijdelijcl

deden , en alfoo heeft hy daer nae geruftelijcl

geflapen.

Heliogdalm isgeweeft een van de alder-flim-

fte Boeven dieoyt d'Aerde betreden hebben:
|

hy haddcaltijds een ftrop met een fcherpmes
byhem, om fich felven daer mede om hals te «

brengen. Derhalven indien wy Chriftenen
dan oock niet drincken enkonnë van dé Wijn
des uytterlijeken voorfpoets ,fonder droncken i

te worden, ende fuyfe bollen , ofvreemde, jae i

godloofe parten aen te rechte, die een oprecht i

Chrifttn-menfche niet en betamen, foo is t fe-

ker dat wy fwacke hcrflèneo hebben ; want der »

finnen gierigheyt end' ongerechtigheyt maekt
dat het verflanr, om 'tgelds wille, vervoert het >

befte



Qefibreyende de Wereldt. 1 4ƒ

cftc deel des Menfcben ; en daer fy tevoren

>icnft-knechten en Deurwaerders van waren

)t falighey t, daer hebben fy nu den eerften ze-

;1 in-genomen , en baer felven daer op geftelt

lsKoningh, foo dat men nu welrnaghfeg-

en : Op de Bergen zijn de Leeuwen de felfte;

laer in 'sMenfché herte de gierighey t en d'on-

erechtigbeyt : maer , indient gefchiede dat

ïodt begeert , de Gerechtigheyt foude in dc

ycrclt regeeten, d'onnoofelhey t ende beylig-

ïeydt foude daer in wonen : men foude niet

loen dat den helfcben Duyvel wil, wy en fou-

len het Geit, de BegcerlijckheytendeOnge-

rechugheyt niet lieven , om dat hy defelve al-

ier-meeft bemindr.

(Diogenes gevraegt zijnde , waerom dat het

Gout foo bleeck was > Antwoorde , ende ley-

de : Om datterfoo Veel Men/eken uyt %ijn om 'tfelVe

te Vangen. Den Duyvel heeft twee begcerlijcke

Dochters, dat is de Cierigbeydt cn de Gulfïgbeydt9

die hy eertijds aen de gierige loden , ende de

guliïge Heydenen uyt-gehylickt heeft , op dat

hy alfoo tweedcrley Swagers foude hebben,die

hem 'tmeefte deel des Werelds foude mogen
verfekeren; Maer de nimmcr-genoegh-heb-

bende Cbri (lenen hebben beyde hare Mannfen

benomen, cn houden de Vrouwen voor hun

eygen : En dit zijn nu de rechte polen daer

K 2 me«ft
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146 1. Orl^andts Bmclitm,

meeft alle ftag van Menfchen op zcylen, en &

voornaemfte doelwitte daer yder na fcbict. D
fwangere Vrouwen verlangen naer verfcheyd

dingen,maer de gehele Werek die baeckt nac

'tGelt. Het Gele, hocdanigh verkregen, is n

(God betert) 'sMenfchen lijfen ziele ; yder di

geit en goet beeft, eert men over al j rnaer die

nieten hceft,al is hy noch fo wijs en vroom ,h

mag wel (volgens de dwafe maoiere van fpre

ken) in fijn fchulp kruypë,en t'buys blijven b

fijne haert,en laten de lollè Wereltliogen valle

en tuymelê na haer begeeren> want hy is'er gc

fien als den Hont by den hutspot. En hier doe

komt het datter fo veel trachten rijck en gioo

te worden^n veel geit en goets te vergaderen

fonder eens te dencken, hoe, ofin wat manier

defelve te bekomen zijn: al waer't fchoon doo

^bederf van haer even-menfche,en haerfelven

om datfe (met de goede) voor eerlijk en dege

lijck,en voor Luyden vanaenfien foudeo ge

houden worden. 'tGelt is nu 'teenigfte doelwi

van de geoegentheden der Menfchen : Het i

haer eenigfte Vrient, en haer Heer en Meefter

dewijle fy niet anders en doen als 'tGelt en be-

lieft: 'tGelt is nu de Moeder,de borft daer elck

aen fuygt,fonder oyt gefpeent te wordeo. Iati

tis nu bet bloet en de ziel onder de (terflijckel

co die t niet en beeft , wandelt als doot ocdei

d
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$efihreyende de Wereldt 147

Jevende. Men ftrijt nu metbeck en klaea-

ren, wieeerft en meeft dien tepel (al vatten.

>at meer is, men bevindt dat de kloeckfte

eerden niet alleen haereygen voeder eten,

laer nemen oock ter fnaps en beutts-wijfe de

aver van de Guyl, die neffens hem ftaet : foo

/orden nu oock vandegaeuwfteLuydenge-

ouden, die een ander tvoordeel kunnen af-

ieo, endedeVifch onder (cheppen , die van

dfs nae een ander-mans net komt j
fy en zijn

net de Fortuyne niet te vreden j maer fpelen

1, die meeft heeft, meeft begeert, en dat ons

ninft koft, is ons aeogenaemftj een yder foekt

e viiïchen in een anders Fuycke, en (foo men

eydt) te grabbelen ineen volle Kacr : Maer

ten is niet goet een anders welvaren fo gretig

in te flocken, want m'er licht aen worgen fou-

de : Daerom wee wee ! den Ongeluckigen

die't al betalen moet > want men (egt voor een

fpreeck-woort, de Galge ü boorde IDieVmgernaecbt,

De gierigbeyt ende ongerechtigheyt (God

^etert) is nu foo gemeen, dat de menichte daer

van de memorye verdrijft , en'tvoor-beelt be-

deckt de fchacmte : Want de veelheydt der

Exempelen pijnde foo gemeen, zijn beweeg-

redenen, om ons te doen gelooven dat gie-

righey t ende ongerechtigheyt fchier geen Ion-

6 de meer en zy , om datfc tot fulcken grooten

K 3
hoogte
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148 7. Orizandts Tferacliha,

hoogte is gekomen , felfs onder de gene die :

behoorden te dempen : De Spreucke fegt : 2

Wetten %t}n Rafter dan die de Wetten regeren j En 't

oock foo 5 want indien de Wetten foo wel 01

derhouden wierden , als fy gemaecktzijn,c

Gierigaertsende Woeckenaers en (oudenhu t

foo feer niet verheffen , door hare duyvelfcr

gierighey t en febrobberye, als fy doen.

Al wat iWiW^aeo-raeckte wierdt verandei
j

in gout,alfoen komt deonverfadelijckeChr

ftenen niet veel te voren,'twelkfy nieten ver

anderen, of daer fy geen winft en voordeel uy

entrecken, tot een anders fchade. Kicftnit i

de Wolfuy t een kudde Schapen 'tbefte en he

vetfte ? Ende den Arent uy t een troup Ganfej

altijds de befte? Alfoo doen oock de Gieri

gaerts, Woeckenaers , en Dieven , die haer b]

den roofgeneren : fy hebbenden Philofooph

fchen Steen, ende den waren Blixi des leven

gevonden, waermede fy veranderen 'tveniji

iöMedecijn, den SmeJt-kroes tot goede lcc-

kinge, en den honger tot een volkomen voed-

fel,fonder y ets meer te gebruyeken als d'oeffe-

ninge der finnen, ende de gaeuwigheydt van

haer banden. Sy doen niet als de heriTenloofe

Alchimiften, die (op hope van't gewin) alles

onbedachtelijck verquiften, verflinden al/óo

hondert duyfeot gewilTen om 'tyijfde deel van

een
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en onfckere Niet te krijgen , en als fy't al ver-

pilt hebben, foo wreken iy haer dolle rafernye

net groote hamer- flagen op de feven itofïen,

(ie d'oorfakczijn van haer bederf.

Daer zijn van die gierige endegeit fucbtige

vlenfchen , eer dat fy tot Staet en Eere geko-

nen zijn, foo vertoonen fy haer foo lieffclijck

nde aengenaem (gelijk de volle Maoe) maer

n aenfien gekomen zijnde , foo veranderen fy

'eeoe-mael, en handelé met de Schapen Chri-

li als Bloedt-fuy pers, villende haer by naerde

iuyt van't lijf, cn putten haer uyt tot de been-

iv. leren toe. Het is alfooonleker vanden uytter-

ijeken fchijn te oordeelen, als het feker is van

ie oprechtighey t foo niet te oordeelen -

f
Doch

1'Ecre ende de Waerdighcydt van den Staet

iie leert ons : Hoe de Man zy, is hy gebrecke-

ijck, 'dal haeft in hem gefien worden, wan-

ïeer hy foo oeverwacht boven andere verhe-

'en is. Den Menfche is buyten 'tgevaerVfcn

1waeshey t, die in fijn haeftige op-komfte wijs

blijft i maer die alsdan met het Schip van uyt-

; erlijcke voorfpoet,naer de wint van alle god-

oosheden zeylt, die gaet te gronde,

Het Paerdt van Alexander Magmt-s , foo langh

ils't ongezien was , foo liet het hem vaneen

rder berijden; maer toe-geruft zijnde, foo

:n was'er niemandt foo ftout die het dorft be-

lt 4 klim-
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,

klimmen , ofberijden , als de Koninck feW
Infgelijcx , foo zijnder vele nederigb enoo
moedig van herten in haer armoede,maer rij:

en groot geworden zijnde , foo veranderen^

hare deugden in ondeugden , en vallen io $e

godloó%heyt. Want gelijck de gene die inèi

heetefonne-fchijn , of in den regen isgaeni, i

lich (elven niet wel eo kan wachté voor bra-

den, of nat worden ; Alfoo en konnen de G>

ripaerts ende Woeckenaers 'sWerelds rijc-

dom, ftact en eere nietgebruyeken fonder va

defelve befmec te worden j waBt willen (y c

rijekdom des Werelds gebruy eken, foo bede»

ven fy haer felven met wel-iuft ende groot-

heyt : willen fy die bewaren,dconrufte knaet

haer herte : en willen fy een anders fweet a

arbeyt daer noch by fchrobben, foo worden •

godloos en ellendigh. Sy en kunnen demi-

del-mate tufichén gierigheyt en quiftinge ni:

houden , maer zijn altijtsbot en ongevoelig

in hun gebreck , of dartel in haer overvloc

Het is hun fchier onmogelijck den middel-wr
tuffchen goet en quact te houden? Daeroi

zijnder oock veel groote eer-ampten weerdi,

indien fy die niet en bedienden. 2. Sam.if.n

jÜfolimwzfi Koninckrijck waerdigb , omd:
hv geen Koningb en was f maer wiert het m<

gewelt nevens en tegens fijn goede Vader Dj

vi
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id CGods Lievelingh) doch'ten duyrdeniet

„ge-, want fijn hair wicrdt fijn ftroo en Beu

ec Hick 'tWasgenoegh om denMuyl-Eiel

edigh t huys te fenden , en dc„ toom alseen

hop om fijn eygé hals te hangen, °"ff™
vierdve en fwackhey t lagh daet S^ftetck-

te wa's. Jbfahm hoovaerdighey t was fijt; ha.r,

daerom als lijn hau veftigde, bo wast fijn

ftrop ,en dewijle hy gewoon was den beheer-

der lijn arbeyt .c ff>«efi , foo fpaerde hy oock

den He«ckedij» moey te. Bern» was t Ko-

mncknjck waerd,gh,f>o hy niet godloevs gere-

oeetten hadde. Mat. i6.iy./«towa!>
c Apo-

ftel-ampt omvaerdigh, om dat hy fijn Heer en

Meefter verkocht voot 50. fflver penmrgen :

oock was hem •tRent-meellertchap nut u»d,e„

hy d'ontfcngh vande penuingen niet gehadt en

haddc. Waer waser oyt eet>foeterbeleydt,en

wiilfelijckerregeriogeals in ^roos eerfte vut

jaren ; maer, waer heeft men oock van düldct

reoeringe, en onmenfchelijcker wreetheyt ge-

hort, als in fijn volgende jaren is gefier.?Laec

yemant een bevrofen Slarge nandelen ,
hy en

lal haren Angel niet voelen, en alfo foude men

meenen dat het een onnoofel Dier Is, dat geen

q„aedte„doet ;
maer legtfe yoor tvyer.eo

roertfe fiechts ae„ als fv wel door-warmt >s,

K f ter-
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terftont fult gy vernemen datfe een angel hce
InfgeJijcx degierigheyt, wreetheyt ,hoovee
dighey t ca dertelhey t inde Gierigaerts bevro
zijnde door koude va armoede, onaenfienelil
heydt

, ende andere kruyHen meer , foo is ha<
boosheydt een fenijn dat noch niet ontwonde
en ontdooyt,m3eringcwickeItis, even alsee
vergiftige vracht in't herte van den bloeyfletr
ofeen vogel in den dop

; maer Iaet de warmt
van'tgout, dehïtte, defonne-fchijn vaoeere
lijekdom en vermogen een-mael haren wegl
banen tot boosheydt , ende haej een bequarm
gelegenthey t geven om quact te doen,terftom
foofullenfy wijt en breet hare godloosheden
ontwinden,en ten vollen betoonen wat fy zijn;

want, het is haer werek niet grooten vooripoet
ende uyt-rrmytendeeer-ampten te verdouwê

:

Sy willen wel een goet eerlijck Mans plaetfe

bedienen, maer fy en kunnen defelve niet be-

fïtten fonder van defelve befeten te worden

:

Oock foo vindt men de grootfte Dieven, daer
de befte gelegenthcyt (ich voor doet.

Cicero (egt , Wt een anders febade en Verliesfijn

winjl te balen , ü tegens de natuyre , recht, en reden.

d'Italianen heeten dit Italiaenfche Streken;
maer wy Duytfché noemen t een fchelm-ftuk.

Dan CGodt betertJ de Wereltis daer nu foo

rol vau als een Ey vol fuyvel , en als men daer

in
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maerflechtsdenfchijn van oprechtigheydt

ïieft,foo is't al vroom en ecrlijck.

De Gierigheyteo d'Ongerechtigbey: (God

etert) is huydenfdaegs foo gemeyn, en tot

ilck een hoogte geklommen, dattcr naeu een

>nde van gcmaeckt en wordt; jaeelck ecu

unckt bet hem vry te ftaen de gicrigbey t en

'Ongerechtigheydt als een jonge Dochter te

ryen, ende ten houwelijck te nemen , cnnie-

lant en wort daer over eens te recht beftraft
;

/ant Scbijo-trouw fit nu als Konioginne in de

oogfte Zetel, en d Oprechtigheyt is'er gelijk

ls uy t gebannen, leggende (als men gemcer.c-

jck feyO »o den hoeck, achter de ki(te,als een

crworpen Sar&inne. Eylaes ! goede Deugt,

ylaes! hoe legt gby dus verworpen 1 hoezijt

;hy dus kleyn-mocdigh geworden, dat ghy u

clfs niet en durft vertoonen, die foo febande-

ijck wort verongelijckt ? Och I dat ghy noyt

an nooden hadt foodanige grouwelen teiien,

lat wy door bidden en fmeken konden ver-

irijgen dar ghy uwe goede lijdfaemheyt voor

•en wi jle af- leyde,om (foo doende) wat vry-

noedigerte worden , niet alleen om degene

Jieu liefhebben-, maer oock om deverfeke-

ingevanufelven. Indien de Gierigheydten

3ngerechtigheyt foo godloos is in't over-tre-

ien,waeromenfoudy dan, 6 edele Deugt (die

de

r
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de wcgh der wijsheydt , ende de fit-zetel van

den waren Rijckdom ende 'tGeiuckfelvezijt)

geen moedt fcheppen om defèlve te (haffen ?

aengefien de verbeteringen in u zijn als een

goet Stier-man in een Schip , die't meefte van

allen doet, met de minfte kracht, tot onfer be-

houdinge. Gby behoorde met fulcke Grijp-

vogels te handelen alsmë met de fponciedoet,

wanneer men waiTchen wil,dien wy perflen en

drucken , om haer wederom te doenuyt-kee-

renal'twater datfe te veel heeft in-gefopen

;

alfoo behoordy defelve door fcbandelijck pij-

nigen en nijpen te doen weder-geven al 'tgene

datfe met dieverye of fchendigh woecker foo

gulfigh hebben in-geflockt; wantfy zijn rech-

te Dieven ende Beurfe-fnijders voor Godt eo

den Menfche , wanneer fy haren Broeder uyt-

mcrgelen tot de beenderen toe , in plaetfe van

bem de handt te bieden , want d'Arme zijn

Eygenaers gemaeckt van 'tgerechte deel onfer

goederen.

Het zijn de prijfelickfte Artzeo diedeSiec-

ken minft fparen, de befte Vrienden die hardft

kuflèn , maer te veel toe-geven gefebiedt fel-

den fonder ongerechtigheydt : Doch Eer en

Trouw is nu in Nobis-kroegh verfopen : maer

hem-felven rijck en grootte maken doorde

ruyne van een ander, cn (ich te meden met het

fweet
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(Weet en bloet der Armen, tot ons eygen voor-

dcel, is nu degefondfte , en oock de beft-dycn-

defpijfe, foo wel in de Steden , als ten platten

Lande, d'Afgoden deler Ecuwe , als daerzijn

Gierigheydt,Hoovaerdigheydt, Gulfigheydr,

Dertelheydt, Se&en, en diergelijcke lief-kofc-

ryen, en meer, die worden nu fel ve van ons ge-

viert; maerd'Oprechtigheyt (Godt betert) in

Nederlandt, die leeft nu onder grooter ver-

volginge, dan de Geufen in Hifpanjen. Men
geeft nu niet alleen de gebreken toe, maer men

ftooftfe,enhelptfegaer maken. Een Haes en

fal geen fpieren in een ander foecken. Een

Vereken en wil nictbcrifpen dat andere borfte-

len dragen ? Men Ipcclt nu al, laet de keerfle

branden tot datfe van felfs uyt-gaet. Houdt u

geruft, enmoeytu daer niet mede, laetfe ge-

worden, fy fal van felfs wel verkoelen ; het fal

wel beteren . Men laet liever de giftc om 'tge-

fchenck loten ; hoewei fy by-nae van eender

waerdc zijn ; want het zijn Heliogttbali loten

niet, dat is , deene hondert Peerden, en d'an-

der foo veel Vliegen nebbe; Maer het een' is

filver, en 'tander wort gout , 'twclck hun ( foo

fy meynen) niet qualijck en dient, vermits hun

groote gierigheydt. Defe edele kond en heeft

,de beginfelen Ariptelü niet van noode , alfoo

hy, en fijne Nac-volgers meynden^dat men van

niet
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nictyetkonde maken : Neen, defc kon ft heeft

in fich felven een andere deugt, dat is, datfe van

alle dingen wortgemaeckt; en indien men Ari-

ftotdi eenige beginfelen daer van wilde toe-

fchryven (volgens de fbyfici) daten warenwet
een ontftelinge, want van haer komt 'tbefitten

der ontaliijeke Goederen : Doch, als de Her-

ders Wildt-jagers worden , dan kan de Wolf
licht een Schaep bekomen.

i . Sant. 2. 12. Al de godloosheden der Kin-

deren Ely
t als daer is dieverye, rooverye,Kerk-

fchenderye,overfpelende bloct-fchande alleen

te beftraffen met (uyeker-foete woorden, feg-

gende: Mijn Somn^wom doetgbyfto* zrc. en

was niet anders als hare hoofden ftrelen ,de-

welcke met recht wel af gehouden mochte

worden.

d O verigheden en behoeven geen erger roe-

den op haren hals te halen , om van Godt ge-

ftraft te worden , als dat fy haer eygen roeden

fparentegens de godloofe Onderdanen • want
foo doende queeckt men de gretige Broedt-

henneo van alle gierigheden endefchrobbe-

ryen met het voedfcl van eê ander-mans nood-

fakelijckbeyt,ende ware armoede in de Leden

lefu Cbrifti. Blijf ongetrooft, door dien defe

in-flockende Grijp-vogels haer voordeelende

wei-varen onder-kruypen , foo dat het geen

won-
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«ronder en zr datter foo veel armoede onder
le gemecne Man is } aengefien datter foo vee!
euye Buycken, en onnutte Ledigh-gangers (of
rceleerDuyvelsoor-kuflens) zijn, waervoor
?enredelijck Chriften-menfcbe hem wachten
noet; Waot , fy weten hun Even-Meofche
loor liftê en lagen (als Bloedt-fuypers) 'tmerg
?n bloedt uyt de beenderen tefuygen, alleen
>m haren gelt-Godt te vergrooten, en als een
Diana in haer eere en weerde te houden : Iae
blek een godloofen Eeuwe wort'er nu beleeft,

m her-leeft
j maer de Wijfe heeft fijn oogen

n fijn hooft tot verlichtingh
, daer de Dwaes

n't duyfter fiet : Hy heeft het eenige tegen-
gift^ uyt-muytenfte peft-banner ende peft-
coeck op fijn ziele-borft die inde Wereltis,om
ïjn hert en gemoedt te bewaren voor de/met-
eiijckfte pefte der gierigheyt ende ongérech-
igheydt. En gelijck een goet Stier-man op't
Zee-Compas, en op d'Atfen des Wereldts is

teylende, omderechte Hjvenfijnder bebou-
ienifle te vinden : Alfoo de ware Deugdt en
i'Oprecbtighey t zijn de twee loffelicke hoog-
te Hemel-atfen

, alwaer de zielen der Wt-ver-
lorene geduyrigh op zeylen , ende op omme-
Iraeyen, om daer door hun gewenfehte hoog-
e,ende de Haven harer eeuwigh-volraaeckte
ïeluckfaJigheyt te krijgen.

Gods
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I T' Oyt^andts HeyacliM,

Gods Lievelingen en kunnen in geenderley

manierede waerdigheyt vanhacr Eere,endede

liefde tot fijn wel-gefteldc Ordinantiën co i

Wetten verliefeo , al fchooo fy fagen dat de

Gierigaertsende Woeckenaers in de Wereldt

met duyfenden floreerden in hare gierigheyt

cnonscrechtighevt; Nochtans foo willen fy.

GodtdcHeere (op hareknyen van ootmoe-

digheyt leggende) kuflen, ende om helfen ; En

al was oock haren Saligh maker den Steen des

aenltoots,ende de gelegentheyt vanden val van

veel duyfenden in Hraël foo en hebben fy hem

niette minder lief,maer warmen haerby tvyer

van ftra;Te, waer in fy fien dat andere branden,

en worden daer van bequamclijck verquikt en

gevoedt, waer van andere gulGglijck zijn

(torven. Sy weten wel , dat een Menfche fon-

der rijekdom , fonder vryheydc, fondcr leven,

kan té Hemel gacn ; maer fonder gewifle nim-

mermeer; want als die verlorenis, foois'tal

verloren. Daerom en willen fy geen ken-pen-

ningh , als die in de Munt-kamer van de deugt

endeeerbaerheydt isgeflagen ;
geen gout noch

flvcr, als dat geloutertis indekolvevaneen

goede gewifle : Ucob, 5. 2. 3. Alle andere rijek-

dommen zijn verrottingen , en motten in de

kleederen , een roeft , een vyer , datden Men-

fche opeet, en verteert; 'aijnfeherpe ftekel-

door-
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fyefihreyen&t de Wereldt. i|9

doornen fendei vruchten , die met pifnelijcko

ptickelen van forge en bekommerniflen dar-

me ziele dood'lijck quetfen ; Maer d'edele

Dcugr en d'Oprcchtighcydt , dat zijn de twee

loffelijke eer-fackclen in de Wereldt, die dc

Vrome iteeds doen iïen in't dkpfte van haer

hu te: 'tzijn oock fmelt-kroefen en kapellen,

waer door hctfijn< gout der rechtveerdige zie-

len oprechte'ij :k gcfuyvei t ende onderichey-

den wordt van 'tvalfche gout der gierige ende

onrcertveerdige Alchimiiten, die al haer ver-

macck nemen "int Ambacht van Iuda^om datfe

met de penningen (pelen , en fteeds met haren

A/4m>>.fwbe[ighzijn; jae, *tis haer leet datter

een uyre voorby gaet, daer in fy haren Geldt-

godt niet eeren en mogen. Tis haer niet ge-

noeqh datfe fes dagen ter weke alles onverfade-

lijck grof en groot by een fel. robben , maer op

den Zevenden dagh , als Gods Lievelingen ru-

ften, zijn fy alder-ongerufl,en meelt be(igh,en

Gods H.Woort(als een verworpen Santtinne)

leyt in een hoeck achter de kifte ; fy en kennen

anders geen Bybel als haren Afgodt iS,7
;
hua

Schriftuere,dieis alleen haer luiten vermaeck,

maer Gods Woordt niet: haer Makelaers en

Knechten moeten dan oock hun Slaven wefen,

om dat fy de grootlte Slaven van hare Afgoden

zijn : hun gebedt is dan niet anders , als, Geeft

L m
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i6o /. Ori^andts Hewlitus,

ombuydcn o»s dagers hmë'i daer fy nocBfii
meer alsjarigh-broothebbcnviae^eiatl
beicnimraelen eh bederven eer fy t natten I
andere laten genieten

5 en dat en bidden fy d*
:

«och van den reebtén Godt niet,die haer allee I

iukx geve* kan, maervati haer^ygen AfrodJ
hunoerhand^iverckrdaer fyV alJ«Jaten of
aenkomertr haer mufijck is alleen

, nt-rèA
fautremfictt, dat is, Mfjk^ijcJ^om maeüt^
datieven Mm&n, en dit is haer heélen Gods
dicnlt,dacrfy belijdenifTé van doen.

De^Sonde eö heefteen godloófer HeereJ
noch den Hcere geen fiioQdcr Dief , noch- de
gemeene fake geen meerder Wt-fuyper dan
degenedie baer feiven rijck en groot makerih
door tbederf van andere r Sy zijn der Ionc-b
kers lacht-honden, en de$Gèmeentens Wbl'4
ven

,
fteldtfe inu Vader-onfe ; maer laètfeiriï

u Geloove niet komen. Dc dierte van'r koor 5

maecktrijcke öoeren; maer den Armen uytr
te fuypen,is een fchandc voor 'tLandt * en die
fich daer toe begeeft, is op bet dool-padt om
gernyneertte worden, co fiincielein t heifche
vyerte flepen.

Daer en i$ geen meerder flavernye,dah naer
een anders winfte te haken, noch geenftino,
kender Taback, als die wy uyteen andersneu*
lehaJen. 'Ti* wel waer , een goeden buyt

macckt
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rnaeckt een vetten Dief. fahi beqiiam de
jBetfrfe, maer de.Beurfè heeft hem bedrogen
iQds't' 'Serpent Adam cnEl>ti dede) hy leegde de
BfetefcVen ftack 'tgelt in fijn koffers.gclrjck als

vele OiUfangers ende Rente-meefters (de goe-
de niette uaegefproken) haerfelven vet raa-

jfcèojett'verrijckendüordc ruync en 'tverderfF
^vao hare goede Heercn ende Mcefters. Gen.

-44, i. lofeph ftack hot geit in de facken
;
maer

«tyTfeiju meer genegen dacruyt te nemen, dan
. dacrin te fteken

5 foo dat d'uprechtiehey t feer
beklacghelijck geftorven is,ionderErfgenaem
naetelaten. Exod.^G 6. De rijdt was wel
:eer dat de Menfchen foo veel gaven datter een
verbodtmoeft gefchieden, datfeniet meerge-
vrnen.fbuden

> Maer nu kau menfeo weynig
met eyfehen

, ofmen wil noch minder geven :

,jWy weten wel hoe wy nu oos vuyft alleen ful-
fen toe~fluyten : De mildadigheydt tot Gods
Kereke, en tot fijn Armen, loopt nu in grooter
gevaer van te vervriefën , als te verbranden.
Hoefaligh (oude het voor haer zijn \ foo de
Mcofchen alk-en geflote vuyften hadden,om te
npu.len datfe hebben,en geen lijmachtige vin-
geren, pm noch te nemen , dat een ander toe-
somt. Maer wat is*t * 1. I(on. zi p 12. In*
iJien nu hfikl een vaften uyt-roe.pt:

f
l^both

fel^dat hy fijn Wijngaerdt niet ea yerliefe>

L 1 wand
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j6l I. Ori%andts Heracütm,

want de Schijn-heyiigen fpelert nu haerpcfd
nagie met Godt , om hacr eygen voornemè ;

ende profijts wille, en maken alleen hut} weri 1

daer van,dat fy Gods H.Woort en hc^rfcèw '

pye tot een dcc -mantel voor haer liftige ae*j

flagen endcboosheytnemcn,om daer door Ir

Badt der Kercke heymelijck te vermoeren,<,

met meerder gewin te mogen viiïchen.

Daer zijn oock bloet-fuygers,die *tbl et d<

Menfchen bedrieghelijck uyt-fuygen : Dei}
gaen met een gebogen hals, toonende een droi 1

vigh aenfehijn, ende een goet wcfen ; bemantt

lende alfoo haer Duyvclfche Eergierigheyc
(

onder den fchijn van Goddelijcke woorden!
van defe feytmen,dat deDuyvel achter'tKruyj

fit : Sy (preken wei uytterlijck met den monl
de : Cbrijium dtngekruy/ien ü mijngelode 'ende iièj%

dt\ Maèr inwendigh in haer valfch engierigB

herte beminnen fy meer dea gekruyften Peni

ningh, als den gekruyften jCbrifbum* Daer zijn

noch andere die den hals foo laegh niet en buy
gen , noch foo godtvruchtigh niet cn fpreken

;

ïndien 4eCe neer ftigh ter Kercke gaen, Leenden»

pas op; *tkécn fake al te gemeen, den y ver tot

Gods JCcrcke , tot een pr a&ijc ke des Wereldtsi

temaken, om Kalanten té trecken, een legh-aes

om ons teVerftricfcen. Deü Bibel openflaen-l

de,bladtvoor bladt te door-fnuffelen , en dat
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Ëefibreyende de Wenldt. 16}

„jet Tukken yver , als offy in hare Reken-kan.

:Joiren faten , om nare Duy vellche Rekeningen

..J'over-fien, wat fy uy t te geven, of t'ontfangeo

lebbeo, en ondertuikhen hare Ichalcke oogen

iaer den Hemel te flaen, heffende bate banden

'ipwaerts, fchuddende hare hoofden j
maken-

..5e een gelaet van heylighey t, als of fy geraeckt

waren met een heet-brandende koortfe, ofte

Jontfteken met een vyerigen y ver tot Gods hey-

lige Woort. MiiTchicn fa) yemant hier op feg-

;gen, wel hoe ! is dit niet fraey, in den Tempel

des Heereo fijn vermaeck te nemen in de be-

lijdenifle der ware Religie? lae't feker,indieu t

daeromgefchiedt j Maer helaes.' 'tenisdaer-

iom niet gedaen , maer om tprofijts wille, ge-

lijckergcfchreven ftaet : Gen. 34. 13 . Sal niet

j baer Vee^ en baer Goet , en al baer faejicn de onfe %tjn f

; Een Hypocrijt in de Kercke , en is niet anders

* als een grooten wilden Boom, wiens fchadnwe

de betere Boomen verhinderen, en beletten te

waffen.

Maer wat een gemaeckte heylighey dt is dit

qiviet te zijn , en niet quaedt te willen wcfen :

. Niet goet en goëfaligb te willeo z'jo,ennoch-

j tansfvdanigb willen fchijneo te welen. Maer
:

ï fegt my eens, ghy Hypocrijt , waerom en wilt

ghy inder daet niet zijn, dat ghy in fchijn wilt

fchijnen te wefen? foo het goet is vroom te

L 3 fchij-
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i ^4 L Oriï>andts Berdclitm ,

fchijnen; Is'c dan niet beter vroom tewèfen*
De Religie te gcbruycken vooreen deckman-
tel van n vermomde guvteryen, wat is dat an-
ders als u te beraden mét den belfchen Duy vel,
om u arme ziele de gewenfihte faligheydc
t ontnemen ? De valfche Religie en is den
waren Gods-dienll niet meer fchadelijck, als
een Vyandt van Godt : Den Huychelaer weet
wel, dat het lichter is de Religie re vervallenen
als die nvt te roeyen, en daerom over-ftrijekt
h? lijn valfch en gierigh herte met een uyttcr-
Iijcken fefaij n j De Scb'iijn-heyligheyt en is geen
recht bewijs van enfe Religie : De flimfte
Mcnfchen kunnen wel godfaligh fchijnen : De
wereken alleen kunnen den Hypocrijt ontdec-
ken en openbaren. Even als de Vifcb, ZepbU
genoemt, beklapt wordt door het fwart cou-
leur, dat fy uyt werpt om haer-felvente be-
decken: Alfoo worden degevcyofdeSchijn-
beyligen over-tuygt, door den fchijn, felfs van
godfaligheyr,daer onder fy verhoopten te mo-
gen fchuylen. Genefi 27. 1 ; . ^ebecca verftack
Iacob haedeüjck onder Efm kleedercn , en den
fchemeMichtigen Ifaac en kende hem oict. De
Duy vel huyden-daegs, pronckt Éfau noch veel
üftigeropouder habijt. En defe Hypo-
crifle isalder-flimft, wanneer de Schijn-heyli-
gen daer door niet alleen het cjuaet willen be-

dccken,
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fBefchveyende de WereMt. 1 6ƒ

decken,datfy hebben > maer oock het goede

vcynfen/tweick fy niet en hebben. Men mag

wel fcggen, datter geen godlooshey t of fchel-

merye lo groot en is, of fy en wil haer vermom-

men onder den fchijn van godfulighey t. Maer

laetfe toe-fien. God eo wil niet befpot wefen ;

want door fijn rechtveerdigh oordeel, fo (haft

hy veel-tijdts fulckc geboeide beyligheden in

dit leven, met een dadelijcke forgeloosheyt in

dedoodt. Gdijck Jiigdlins van een Tragce-

dy-fpeelder vcrbaelt, dewelcke op een Schou-

burgh ftaende,de Droefheyt vertcor.de,maer

beginnende op de doot van fijn Sone te denc-

ken, wert daer door loo eroftigh ontfet en be-

droeft, dat by van droefheyt geftorven is: Soo

gaethetmet veel Hypocry ten eo Schijn-hey-

ligen oock toe, die de Werelt met fulck een na-

geboetlleenverfierde droefheydtzijn bedrie-

gende ,
raenigmaels van Godt de Hceredacr

nacfeer jammerlijck ende ellendiglijck bedro-

gen zijn geworden. Och ! hoe heeft den fuyr-

deefera der Hypocrifie , het gantfche deeg des

Menlchelijcken gsflachts verfuyrt ! De Werelt

is vol Schijn-hcyligen , die onder den deck-

mantel der Chriftenen wandelen : Sy hebben

Gods jock van den hals geworpen,en wand'Ien

na haer eygen luften. Sy fpelen met de Religie

als de wereltfe Vrouwe met haer opgefmuckte

L 4 ' klce-
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i66 I. Ori%atdts Heraclitus.

kleederen ofte poppe-tuygh, die ba#rmacr en
dienen om hunne uytterJijcke leelijckbeden
ende mifmaecktheden te fmoren. Sy verlaten
hacr, in (chijn, op den uytterlijcken Gods-
dienft, hoewel de maniere van doen niet goet,
maer ongodlijck en vaifch is ; Want gehjck
den Chameleocn 'tcouleur aen-neemt van al

'tgenc daer hy by komt , uyt-gefondert het;

fuy vere wit : alfoo en nemen fy de waerheydt,

d%3prechtigheyr,deheyligheyt,gerechtigheyt,

en alle andere deugden meer , die by een wit-
kleet vergeleken worden, nier aen : Sy heb-
ben (Godt betert^ een ander confcientie voor
dcKercke, een ander gewhTe voordeMeréfc,
een derde (fuy ver in (cbijn) voor den Sabbath,
en voorts en fchaedt het haer niet hoe de rélte

bevuylten befevert zij:i- alfchoonfy infchijn

om den Godt des Hemels te dienen, d'een Re-
ligie aen d'ander Jappê (alsce t Bedelaers man-
tel) dat is, de ware met de valfcbe , de Iood-
fchemerdeHeydenfche, en de Goddelijcke
metde Duvvelfche, makende alfoo een Oli-
podrigo ofte vermenginge van Religiën onder
een ; Maer de Heere en wil geen Gods-dienft
gefmeedt uyt ons eygen fantafyen en goet-
duncken, maer uyt lijn fuy ver Woordt, het

welcke hy ons bevolê heeft. Den waren Gods-
dienst en is noy t uyt den modder-poel van onfe

vu) le

I
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uyle hetffenen
yoort-gekomen; maer van den

Jcmeh Indien fy niet van den Hemel af en

;omt (als cé foetê balffem op het hooft A tons)

boen kan fyoock felfs den Hemel met hefen

fengenaemzijn; want die regens den Heere

onLt om eemgh Schepfel te behagen, .sge-

3 „ck de «ene die hem-felven 'ticyen neemt.om

...'SwonSfontkomen. HetisCker, daeren

. H geen fonde die haer grontveft »M t ongeloo-

.
veLtenK-efcaen-genomen. De"WC*

1 de rechte lprh gh-ader van onfe gter.ghey e«-

deongerechtigheyt- Och! waer roeenkHy

: den Armen Menfche doch mer brengen ,
als fy

felfs'tgeloove , de li.fde ende de reder

,

ae «.

d'eenzijdedoen ftellen ; het Vaderlandt doet

verraden-, jae'tleven van de G.engaertsende

Woeckenaers felve doet verkoopen i Eahfa-

fiiauteet
• fDaerenüniet bafir ah een Cienguert,Wh fiJ* 98" **Mf¥* •

wan
.

t
§
een v";

ma-ungen en kunnen hem genoegh doen ;
hv

is al re baet-foeckende geneygt tot f.jnbedert:

de Straffen en behoeven nkruyr te gaen, om

hemtef.xktn, hv loopt van felfs fijn eygen

óncetacken verderf in den mondt , en daerom

moet hy in'r vinden derfelver fijn oogen met

tranen nar maker,, a. 9 »» g'nck

als ofhy dol -*are geweett , en fijn woort was

2>e Heere der beerfcUr.n ; maer fijn doel- wit was
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i68 /. Qri^mdts HeruclitHt

betKom nckrijcke. Aüor. 19. 28. Qemetrim >

ende fijnen aenbaogh^iepco met luyder Item s

men
: GrootetDittnaïanEpbeftisl maer fy meeg

den hare filvere kaskens: En deGierigaerS
ende Woeckenaers van onfer Eeuwe die Gelief
haer aen onfinnigh te zijn van liefde tot beft
Vadcrlandt

;
maer fy meynen de ronde fchijj

ven, geüjck 'rfpreeck-woortfegt; Om betfineer
kc^de l^tdulyndelacri weynig'b denckende,
dat Godt de Hccre den loden de Swijnen ver-
boodt, die't alles om-wroeten , om dattcr foo
vee! fchoone Tbuynen waren in'c Landt van
Beloften: Doeh, a Is't beek open is, fooloo-
pender de Verekens in. Och ! indien Godt

|gave, datfè dan geen quaet en dedenj hoe
feboon en heerlijk foude dien Thuy n des Hee-
ren bloeyen : Maer,och arme l wat is't ? d'Ex*
ters en kunnen haer huppelen niet laren, en ick
fal etrgelooven, dat de Kreeften vliegen, dan
lijden dat Grijp- vogels in Tortel-duyïkens, of
Elels in VofTen kannen veranderen; Want den
Efel kent men aen fijn ooren , en of ghy hem
fchoon met een Leeuws-vel bedeckte, foo fal-

der noch evenwel hierofdaer altijts een Efels-
oore uytkijeken; want hetfehort mceftaen>
tonne- boenen dat het bier vaets is ; maer die
met Voffen te doen heeft, moet fijn Hoender-
kot% ten ; en de Kat die tfpit leekt, en moet

men
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fBefikrsyende de Wcreldt. 169

gebraet niet betrouwen, want den Hacs heeft

c leckcre bouten.

Tot Machts-faken en moeten geen baet-

beckeude, noch zult-hoofdige, maer wijle en

, erftandigc Macncn gebruyekt worden : Den

>taet moet bekleedt worden met een Man; en

liet de Man met een Staet. Als Soul dede , in

Jien barden Krijgbdiehy tegen* de Phüiftec-

oen hadde, waer hy ergens een daet-ruftigen

AVaegh-hals ofre verloren Kindt fagh, die ge-

bruyekte hy t'Cjnen dienfte. Kleyne wij-en

: verlchalcn licht, en bederven. Slappe pogen

zijnvalfchen bedriegelijck. Saleen Schip gc-

luckelijck voort-zeylen , foo moet het noodr-

fakelijck goede ervarene Matrofen op hebben:

Aifoomede , fal de gemeene Landt- vrede wel

gedyen,foo moetender noodfakelijck wij Te ca

verftaudige Mannen toe gebruyekt worden.

Veel grove Koppen en onbefuyfde brevnen

fouden rijekzijn, indien fy eenige eerlij cke

dingen door neerftigheyt uyt-fochten , en met

. fcherpe armoede befwaert wierden •> maer wat

? is't ? wanneer fy yet fraeys en deftigs doen wil-

len , foo hapert het hun aen beydc, om'tfelve

uvt te voeren ; want, d'een ombreeckt het aen

'tverftandt,en d ander hapert het aen 'tgeldt;

enfoofy (als de Poëten feggen) met MyiM
Ko-
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170 Oii^andts JfmcUtm,

Koningh vao Lybien, door haer gierige begeer
ten ea onverftandige oordeelen geftraft wier-

den na beboorê, daer foudender ai meer Efeis-

ooren dragen, als't wel doen. Want, indien fy I

£00 veel begeerten tot hun eygeo eere hadden
j

als fy wel hebben tot een anders goedt, den
geldt-worm der onftuymige begeerte , en fou-

de haer gewifle , noch de rufte van haer leven,

als een altijts-etendekaocker-worra vafchand'
en oneere , hier , en hier namaels foo niet ver-

llindcn noch verteeren : doch 'tgebeurt fom-
tijds wel datter een Schaep onder een Wolfs-

vacht fcbuylt ; eo ( foo men jfB/opi Fabel t j ens

gelooven mag) foofchuvlrer oock wel een Efel

ineen Leeuwen- vel. Daer zijndcreenige die 1

een Schaep int hooft dragen , maer een Vos
in t herte. Defe wenfeh' ick van herten foo

goede Vrienden toe , als fy wel fwarte oogen
hebben , en dat fy foo wel nac't leven gefchii-

dert werden , als
fy verwc hebben die tot het

fchilderen nut is.

Daer is noch een ander flagh van Menfchen
die willen ( met den (Pbayifius) doen blijeke

dat fy geen onrechtveerdigc en zijn, maer da

fy wel ruym een Efels-hooft grooter en recht

veerdiger zijn als een ander, om datfe juyfl

dooreen vermomde heyligheydt, foo grof en

groot niet en fchijnen aeo te gaen , als de ge-

meeoe
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9efibreyende de Wereldt. 1 7

1

«ene Dieven , nochtans meen ickdat het foo

Snletfchelenenfoude alsdenEfel fipoo-

enin-trock : Sv zijn foo engh van g wüle

Metalsfywelfchijoen; maer (lachten almee

eKock' die fonnijds haer eygen vngers ec-

ken , enviucben ai ^«.^S^,"'^
maken: Ia,fy kunnen.gehjck

de Struys, yet

vertS n én keerent alfo Hebt wederom uyt

I en ander ftecke mage

Ld doen H aet banden zijn als des V iflchers-

uyt enfpouwt. Nu dan.dewijle dat haer con

fcientieL ouaet is, foo magh men hae,^
Wel met onder de Boeven, v an de kaerte

L Werelds uyt-deelen : want (y «jn bene-

vensde nimRefoorijck geworden alsiy quact

ziin
- en daeromaebt ickfeoock meteen ha.t

ei als felve ( hoewel fy en Ojfe

in nickdom fchijnen tover-treffen) aergenen

fv Witten van 'tgene fat een ander toe-

komt. lA.ix.S-
/«^klaegdevanverqu,-Se.maer het dede hem wee dattet bez-jden

fijn beurfe viel j want hy hadt de fmake wegh.

Daer zinder ook eénige die Abdyen en Kloo-

ftershHpenrafereo , n.et uyt haetof n>,dt t^

gens dieonrevne Kotten, maer om hare ey gen

fervallene Huvfen uytdetuyre opterechten,

rSveode Kafuffels om S.t-kuffens te maken.
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*7* 7. Orizanès Hcraclittsft

Vele houden ongeoorlofde Tic0den>Om datfc

kV rf ,

g
;

Cerue e° mi[ren
' M^itA^

^,MarfcbaIckvaü^^,
inTmHUk,

heeft in weynig jaren tijds uy t des jongen Ko-
nmgs Louys de XlU. fchatten getrocken twaelf
of vijfthieumihoeDen ponden, is oock door
laft des Konings, fo'tj aer, 16

1

7 door-fchotcn

:

inüjo broeck wierden gevonden ncgenthien
hondert

:

co dry-en-tfeventigh duyfent guldens
aen Obligatien

: hy wiert van tgemeeneVolck
doodt langs der ftraten gefleept als een Bcefte,
en met de beenen opwaerts aen de galge ge-
hangen die hy voor andere (gelij'ck als2W>
hadde laten oprechten. 'tLighaem is eynde-
hngemet vyer verbrant, tot een rechtveerdige
ftrafte van fijn ovcr-groote gierigheydtendc
fchrobberye. Den Ezel heeft lange ooren, en
de Vos een lange fleert . maer sMeofchcn viV
geren zijn dickmaels foolangb, datfc daer
doorin't verdriet komen . want gelijcker vele
ftervé door de water-fucht ende de geel-fucht:
alfoo komender oock veele om bals door de
cer-iachr, ende de gelt-fucht. En dacrom feyt
men; %

tAfoston alfterfy beenenzijn die melde du-
jpn faunen. Deo voorfp iet des Werelds is ge**
lijckdeGlafen, die, hoe

fy kïaerder zijn, en
meer glimpen, hoe fy lichter breken. d'Erva-
rentheydt leert ons door de veraoderinge, dat

tegen-
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iBefcbreyenr
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e de Werclat. Ï75

r egenfpoetfprnytuyt voorfpoet, en voorfpoet

ryttegcnfpoet ; macr gelijck de grootsheydt

tverdriet des te meer draegt,hoe fy opgeblafèn-

ieris; alfoo fpaerdt de nederige voonichtig-

leyt den voorfpoet des Wcrcldts des te meer,
10e de fake, die fy voor heeft, onfekerder is.

Den Menfche wordt vcel-tijdts verheven tot

ïjn val; en daer en is niet ter Wereldt , of 'ten

moet al naer't eynde loopen : Als hy door gie-

righeyt en fchrobberye,tot fijn voornemé (dat

is, tot hoogheyr,rijckdom,itaet,en eere) fchijnt

gekomen te zijn, fo valt hy veel-tijds met fulck

:en groot gedruys ter neder , dat de Fame fijn

fchac en fchande uyt-fchertert door degantfehc
Wereldt. H tis gebleken aen veel Keyferen,
Koningen ende Princcn , en oock in veel by-
fondcre Peribnen , die hooge geklommen, en
rijcfc en groot geworden zijnde , haer nieten
hebben willen laten genoegen ; maer hebben
getracht noch al grooter en grooter tewefen,

wacr door fy fo fchandelijck gevallen zijn. Wy
en behoeven daer van geen Exempelen in an-
dere Landen te foeckcn,fy zijn geichietop ons
sygen gront. DeMenfch heeft weynigtijts van
doen , om op den trap der Eeren verheven te

• 'worden ; macr noch minder tijds om hem fclve

inde uytterfte armoed' en ellende te brengen.

Eere is fwaer , als loot , felfs voor de gene

üq op de hoogde Zetel zijn geklommen.
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174 £ Ori^ands Ueraclitus,

En hoe foude het anders kunnen r.ijn, war nee:

alle-mar.s lafl op eeneichouder wort gewor-

pen: maer alder- meelt in éen verweenden

Sraet ? Niemaodt en kan hem Tonder gevaej

op zee begeven,maër die in een onweer moet-

wiliens af-vaert met het Schip van gierigbeyti

ende ongerechtigheydt , en kan niet anders als

de fwaerte van fijn uyt- kon*. fte verwachten
}

want de begeerten (als 2ij nde de wint ende de;

barenfelve) fliogeren hem herwaérts en der-I

waerts,foo dat hy eyndeiinge, gelijck een gul-

fige mage , met pijn en fchande moet uyt-kce

ren al 'tgene dat hy te gierigh en te^ulfig'

heeft in-geflockt. Gelijck de Artzen de Kranc*

ken pijnigen en nijpen terwijle fy fieck zijn, er

vol fmerte leggen > want zijnde wederom g#
font geworden, dan en is'er niet eenen penning

uyt hare handen te,wringen : Alfoo mede be-

hoorde men de Gierigaerts, Woeckenaers, eo-

de de Dieven die op hare dieverye bevonden

zijn, met groote fchande 'tfelvige te doen uytf^

keeren 5
want, foo lange als fy in voorfpoet en

gefontbeyt leven , en dat haer fchelmerye niet

uyt en berft, en aen den dagh en komt , daer en

fchiet voor d'Arme niet over,fy zijn al van ^ij
W^confoorte , die haer eygen Schapen liever!

hebben, dan de Schapen Cl-/ijlt; want CbrijSA)

Schapen hebben de woile van doen om haer te

klee-
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$efibreycnde de Wereldt. 17$

leeden- maer hun eygen Schapen brengen

>aerdewolletoe. x. %. 3.4- 5- Deruggen

J an Ifraél en kunnen de wolle van Moab niet

o riffen , fy bidden orn baer laken wederom te

•;•«: ebben, 'twelck fy hun wcygeren: Zijn dit

mmersgeenGierigaerts voor andere en voor

: i laer elvtn , die hare aelmoeflen der; behoefti-

;en Menfche weygeren , den welckeneen Be-

\ :er kout water gegeven zijnde^iet oogeloont

J al blijven. Laet hun een Ichamel Menfch aeo-

.3 'preken, ofnaeloopen, geftadigh roepende

:

:Dcb lieve Heer en lufvrouwe.' geeft doch een

Jielmoeffe aen den blinden kreupelen, fiecken,

ellendigen , mifmaeckten , erde gebreckelijc-

ken Me ^che ! orfen lieven Heere in den He-

mel die faVt u wederom loonen : Lieve Heer,

en lufvrouwe geeft doch een deuyt om Gods-

i wille j om de groote liefde ende barmhertig-

heytGods, geeft wat! och, geeft ons wat!

God, en fijnen Sonc Iefm, fal't u wederom ge-

ven: Laetfe roepen, tieren, en rafen, dathaer

de tongen berfteo, en de kelen heefch worden,

mijnHeerenlofvrouwe en hebben geen 00-

gen om d'armoede te fien , ofooren om die te

hooren. Tis te vergeefs geklopt daer Doof-

beydt t'huys is. Dan, 'ken weet niet ofdit ge-

fchiet om hun gierighey t met doofhey t te be-

decken , of, ora datfe hun rijekdom achten als

M haer
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tj6 I. Orlzgndts Héraclitui,

haer levé felve, deockeode dat het haer vlceft-

1

en bloedt is 'twelck men bun af-eyfcht. Sy e

erbermen haer niet over de bekommerde Ai

men in gelijcfcen graet , als deVroome doei

een fitte Seüge, en weet niethoe een hongeti

ge te moede is Maer als fy voor bare Rijck

dommen te recht goede forge dragen, om de

felve wel te hefteden, dan beginnen fy eerlt ae

ander Luyden Armoede enhert-feertedenc

ken.

Salomo* fegt feer fraey tot defe reden; de rijk

dommen maken de Vrienden ; maer die voö

Vrienden geacht zij n, febeyden fich yand&

Armen La^am en mocht de kruy mkens vajN

den rijeken Vreck fijn Tafel niet genietend

Maer hoe faligh foude hy geweeft zijn , foom

in plaetfe van al fijn leckernyen,raaer d'om'kefj

ringe van Lastri Tafel- berdt en hadde mögei

hebben.

D'eene helft van de Werelt en weet niet h&

d'ander leeft; Dacrom en hebben de Rijck<

geen mede-lijden met d'Arme , en d'Arme ei

zijn niet wan-gunftigh tegens de Rijcke , oir

dat fy 'sWerelds rijekdom niet en kennen. Eet

ygeiijck oordeelt uy t fijn eygen ftaet, van eec

anders conditie en gelegentheyd t. Dcrhalven,

foois'tgoet voorden rijeken Vreck ,
dat \y

fom«
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$efcbreyènde de Wereldt. 177

intijds eens kijckt inde Pot van den armen

fe&vs : En overmits hem Godt de Heerc

it genade d'Armoede niet cn laet beproeven

)or eygen beviodinge , dat hyfc dan ten min-

feo leert kennen door ovcr-denckinge; Want

it fal hem lecren meer danckbacr zijn , en

;rmhertiger wefen , ende in fich felveneen

teerder genoegen hebben. Anders, indien

hy niet en kunt miffen een graentjen korens

yt n fack, een penningb uy t u beurfe^en ftuck

ao u broodt,ais Icfur Cbriftm hongerigh voor

deureftact, ende u'cfelfde vriendclijck af-

y fcht, weeft van fulck een belijdeniffc als ghy

rilt, de liefde des Wereldts heeft de liefde des

kmels üyt u confeientie verdreven, ende ghy

n hebt geen deel in Gods Woordt, om dac

:
hy int Geldt (tudcert > want ghy fiet u Broc-

ler verongelijcken , en u Even-menfch ge-

leek lijden, en u hert en gemoedt enwerdt

laer door niet eens beweegt om goet te doen ;

naer is foo hardt als eea Diamant-fteen , die

loor geen flacn of kloppen en kan vermurwt

ttti jf bewogen worden
;
"en is gclijck als een dor-

re Woeftijne die d^lder-minfte vruchten niet

soorten brengt; ja, als denBergh CelbocAztt

noch daeuw ofregen op en valt 5
want , wat

goets kand'er doch in u gierig en onrechtveer-

digh herte komen, fo Ia«g als ghy in uwe god-
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178 /• Orfeandts Heraclitus ,

loosheden voort-gaet, moet het zaet van Goc

H. Woort daer op niet verdorren en vergaen

feker, wat op fulck een herte valt , dat en kan

der niet een oog-flagh vellen , maer moet gt

heel verloren gaen ,
gelijck eertijdrs een wi

Man van Indyen feer wel totjflex-jnder Mag*

feyde : <De Heer ü hcreyt om u Vrjsbeyt tegeVen,rm

gbyenbehnietWaer ingby bet ontfangen meugt : h<

koffer uws herten en is riet bequaem om Goc

giften en gaven daer in t'ontfangen. Hoe f

dathemelfch en koftelijck kley noot van 01

geloove,eenc,ieraet van on(e ziele zijn, als c

rijekdommendes Wereldts, als gout,peerle,

edel gefteenten, &c. ons hert en gemoedt hel

ben ingenomen ? Waer fal dat koftelijcke (

fijne gout van Gods H. Woordt in ons plaet

hebben,daer 'tvalfche gout des Werelds allee

heerfcht en gebiedt ? want Cbrijlm fcgtfelve

QaerufPenfibat is , daer ü u berte» Mattb. 6.1:

Wie heeft oytgefien dat de deugt d'over-hat

heeft in een Menfche die rijekdoms Siave ü

Neen, de deugdt , de liefde, ende d'oprecbtu

heyt en kunnen in fukken doornachtige en (

veligen grondt niet waflèn of groeyen , ma

moeten daer in verfticken.

jfEneasSybtus fevdt: <Dcr Menfcben gebrek*

^orden bedektdoor mildigbeyt; m«r doorgierigbeyt <

febrobberye wordenfy ontdek tn oen den dagbgebracb



<Bcfcbreymde de WmMt. 1 79

)e Gierigaertsende Woeckeoaers roepen met

jydcr kelen over de koftelijckheyt defes tijds»

n Weten wooder te fpreken van de fpaerfaem-

ley t haerder Voor-Ouders , hoe dat haer Va-

Iers Princelijckgekleedt waren, als fy maer

és gulden , vier ftuyvers, acht penningen en

>elteden voor een pack kleederen : Hoe lang

uer Groote- Moeders haer Bruyds-vhegers

dachten te dragen, tot datfe defelve verwiflel-

ienvooreenpis-lnyre of fwagtel ; en prijfen

feer de ilechtighevt en cenvoudighcyt des we-

relds; niet om dat het minder foude is, maer

Dm dat het mimkr koft. Sy en fouden niet

eaerne arm wefen,noch en willé niet voor njck

gehouden zijn ,
uyt vreefe van vermoordt te

worden. Als yemandt haer om eenaelmoene

bidt,foo klagen fy van gebreck , om haer met

te geven: Niemant cn valt den Menlcbe loo

: laftigh int eyfïchen, noch bock foo wreedt in t

: manen ; en geenderley winde dunckt haer te

veel te zijn om rijekte worden, noch van be-

drogh, noch van geweldt : 'tProfijt is haer

:;godfaligheyt., 'twelck , indien de toc-latinge

* haer over-tuVgt , foo wordt fy veroordeelt als

een gemeen Lalteraer : Soo lang als een Men-

fche fpreeckt van 'tgene dat haerbebaegt, ioo

s hy een goetMan \ maer laet hem doen als de

Heere IefiMcl gebiedt te doen, dat tt: Jntow*

M ?
haer
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boer geltjck^ bare afgoden }>erdient hebben } beftral f

haer gebreken, en vermaendfe tot aelmoeiïeifï

terftont foo {uilen fy hem baten als de pelle, o l

den Duyvcllelve.

De gierige ende geldt-Tuchtige Menfcfaei k

doenaltijds<juaet ; want Ty nemen te veel, o
|

geven te weynigh : En indien fy eens vallen I

foo is haren val hopeloo5enellendigh,ora dat-H
\

fe geen rechten boefèm-trooft en hebben oom

haer droefheyt te matigen ; Dan , htt is rech
[

by Godt , dat de gene die Tonder genade endt I

bermhertighcydt leven, oock Tonder trooft be- J

hooren te fterven • want Ty en kunnen niet be< I

ters van bem verwachten , Too lange als Ty ie I

haer godloosheden voort-gaen $ of *ten ware l

dat de handt des Heeren hun dick en gierigt i

bene Too gedwee maeckte, dat de Rij ckdom-

1

men des Wereldts haer als een goude fpore tet
|

falighcy t wierde. Hoe dunne wordt het gout k

door de Gout-Tmits hamer ! Hoe buygTaem eu I

gedwee kan eenen rij eken ZaccbtMoiit LyditX

een rijeke Purper-verkoopfter gemaeckt wor-

den, door de kracht van Gods H.Woort.' Wat

by de Mevfiben onmogeltjchjs, datisby G*dmogdiji J^,

Mattb. Ip. 16 .

Dit dunckt my foo gantTch beTwaerlijck tei

zijn voor d'arme zielc.dat de Gierigaerts ende I

Woeckenaers haer foo arm aen-ftdlen, daer fy I

ncch-|



fyfcbreyende de Weretit, 1 8 1

aochtans geldt en goedts genoegh hebben,om

rijckelijckdaer van te leven > en datand'rcyiie

in openbaren rijckdom, en alle overvloet fit-

ten, haerlaetfte Kinderen oiet telen en willen,

I om dadè d'eerfte des te rijeker fouderj makë ;

maer hebben liever,als de Hoenderen,die gerft

en broots genoegh t'huys hebben , in andere

mishoopente wentelenen te wroeten^om met

alle onreynigheyt ge-aeft te worden ; en daer

fy veei-tijds niet vuyls en vinden, wat ftancks

i maken endeterwylefy uytzijn om hun ver-

maeck te nemen, foo gebeurt het wel dat de

Vrouwen by gebreckom huyrgaen, cn io de

I Aftronomyc ftuderen ,
koopende en verkoc-

R pende alfoo de geneugten die deen met d'an-

[ï j der behoorde te hebben . De Gierigaerts endc

Woeckenaers 2ijn blint in alle perijckelen , en

; doofin goeden raedt : de begeerte om baer.

: meerder gelijck te zijn in Staet en EeretVver-

- .treffen, verflindtalle fwarigheyt-, eo wanneer

• fy door haer innerlijcke begeerten foo verre

;>;mis-leyt worden, dat is een recht brand-merk,

datGodt haer meyntteftraffen. O Ighydal-

.Leenonfinnige Menfchcn! die daer niet na en

vraegt hoe ghy u Geflachte voort-plant, als gy
rmaer u Kinderen geit en goet (hoedaDigh ver-

kregen) meugt na-laten-, die daer in eer-gje-

« riger zij t, datfe Heereo der Aerden, als Konin-

gen des Hemels mogen wefeo. Men
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l8i I. Orizandts Hcracüm,

Men magh wel feggen , dat de Gierigheyr

ende Ongcrecbtigheydt het vergiftige dood
kruyt Colocbint gtiïjck is, het welckefoohae
by de kruyden van on(e deugdt en oprecht^

hey t niet en is gekomen, ofwy en moeten te

ftondt uyt-galmen , en {eggen : 0 Mevfcbe l .

doot is in depot Van u berte. i. 'J^eg. 4. 5 40.

Daerzijnder (Godt betert) die bun niete

fchamen te feggen , dat ly hun Kiodercn rijc

en groot fullcn maken, al foudenfe baerziel

daer voor tepandc fttten , en datfegeenlwa

righeyt en maken van yemants welvaert (dac

ff rijck door worden} voor hun eygen te hou

den,als fy maer fleebts met lill hun hant fchrii

wederom in handen kunnen krijgen. O god

loofe Eeuwe ! Het oude gebruyck was wel 1 1

doen > maer nu is't al genoegh wel te (preken I

Derhalven , en laetu geen Efel maken om an i

der Luydenpacken te dragen ,
ghyfoudthac

fchulden moeten betalen want men beloof

nu met de mondr, en betaelt met de voet. Bcci

29.4. Menigh acht het gene dat geleent wi r

als gevonden winde , en maken onwilligh der

genen diefe geholpen heeft. Menigh kuft dec i

anderen de hant tot dat hy ontfangen beeft , en

fpreeckt geheel ootmoedelijck vanfijnsNae

ften voorlpoet j maer als't daer nae moet wc-

1

deromgelangt worden, foo verlengt by de bc4
taling
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<Befckreyende de Wereldt. 185

alinge, en antwoordt als een Menfche dieder

iet veel op en paft: , hem ontfchuldigende met

en rijdt. Eertijdts was het goct fijnfchulden

i c effenen > maer nu is't al genoegh veel te be-

xooven, en niet te geven. Oofe \ oor-ouders

iloofden vanfehacmte, als ly van yemant geit

ouden leenen ; maer nu is men befchacmt fijn

% chuiden ie betaler. Indien de Mei ichen in de

j
volgende Eeuwe foo voort- gacn met (chrob-

; en wroeten, als wy gedaen hebben,tzedert

: nét begrijp vanons memorye, Voorwaer, het

Sa fai een oubollige VVerelt wefen >
want foo veel

> Eeuwen als'er van de Scheppinge dts W erelds

ïgepaiTeertzijn , foo veel trappen zijnder ge-

l
ley t tot de bocshey t : Ia, dat meer is, ick oor-

, 1 dcele dat men alle jare wel een uyre van den

.,, wegh der deugden is af-geweken naer de bane

g dergodloosheyt; want, alle valfche handelin-

gen van gierighey t en fchrobberye die nemen

'li
nu roe. De gulfigheydt van vreten enfuypen

• wertfcergeoefTen^d'acrt.rklap by de handt

genomen, de nijdt gekoeitert, de waerheydt

.., vervalfcht, de leugen verdedigt,de Koppelaers

zijnbeficb , de Hoeren worden te wetck ge-

frclt.ende de Dieven die rooven en ftelen,eyn-

dflijck, alle gebreken nemen toe, erde de

deugden gaen af, waer door de Meifchen van

onie Eeuwe (Godt betert) foo bedorven zijn,
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184 1' Ori%andts Heraciitma

dat men huydcn-daegs geekt cn lpotme* <#«

genedie vroom co eerlijck leven
j haergroeo;

icnde voor Efelen onder d'Apen , en Wlen on«

der de Bonte-kraeyen. Ick beken,onfe Voor-

ouders en hadden fulcken gemeenen weten-

febap ende verkeerde geleertheydt niet als d«

Menfchen nu doen ; Maer de Werelt en heeft 1

nu oock fulck een gewiflè niet als de Menfchen

doe hadden. Daer zijn nu beter Leerlingen,

maer doe wareoder beter Menfchen > want de

Vrome en worden nu niet alleen van de God-

iofe befpot en veracht, maer door haer valfch-

heyt en dubbelhonigheydt felfs om 'tlevcn ge- 1

bracht. Soodanigh was 'therte Cains
% d\t wel

vriendelijck met fijn Broeder HM fprack; 1

maer hem op't ruyme velt hebbende ,
floeg hy

hem doot. Infgelijcks heeft Ioah oock minne-

Jijck met Amafa gefproken s en , bem kuilende

ü'p Broeder gcoocmt , maer middeler- wijle

track hy fijn moordt-mes uyt , en heeft hem

door-ftekea. Iudas heeft oock , om tgelts

wille, Cbrijlum vriendelijck groetende , verra-

den , en hem in de handen fijnder Vyaodcn

over-gelevert
:>
Maer, gelijck't fchande is door

gierigheyt endeongereebtigheyt geit engoct

by een te fchrobben j foois t oock godloos en

ellendigh lijn Even-menfche door bedriegery,

ofom e~n jg Werelds voordeel en profijts wille

te
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Befibreycfule de Wvrcldt. 18 j

vermoorden. Derhal ven dan , foohebtde

jc nnoofelheyt van een Duyve, datghy niemant

*en onrecht en doer, ende de voorhchtigticyt

m een Serpent, dat ghy van dc Godioofe niet

sdrogenen wort.

Dc Gierigacrts zijn gelijck den hout- worm,

•onder faft om handelen ; maer hy beeft fuk-

;c fcherpe tanden, dat hy't hout op-eet cn ver-

lint; maer de Gicrigaertsende Wocckcnaers

ten en verfijnden beyde 'thout ende de ftee-

Zk% 'en s Iae dat mcer is
J Scli

)
ck dcn rocft ilct

>
fer

.et, alfoo verflint dc Gicrighrydt ende Onge-

.. cchügheydt de Ziele van de Gicrigaen ende

Woeckenacr felve.

De Gierigaerts ende Woeckenacrs zijn de

: Wr
eegh- luyfen gelijck, die levendigh bytcn,<:ti

laer iel ven doot ftincken : fy queffoi meer

met een bladt papier, dan een Dief niet een

. fcherptwee fnydend'Sweert: hare wocckerye

en is niet alleen vreemt van de liefde , en 'tme-

Hdelijdcnmctdcn Armen ( 'jkwetek den ChnHc-

nen betaemt ) maer fy en bettaet noch in gc-

' irechtighey^noch ingelijckmatigheyt, noch in

-rcdclijckheyt , en is geheel een vuyle, ftino
>fl

[Btende endo onccrlijcke neringc , dacr door ha
*
jfwect en bloedt der Armen wordt uyt-gefo-

jpen ; Soo dat het geen wonder en is , dat fy

;foo grooten fchandc dragen : Alfoo fy dc

iclvc
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i86 7. On^andts ÏÏmclitus,

fel ve door hare godlooshedé wel duyfcntmael

over verdient hebben. Men behoorde haer op

ten openbaer Schavot tcftellen, en acn al de

Werelt te doen blijcken, hoe valfch en bcdric.

gelijck datfe door hun duyvelfche gicrigheyten

fchrobberye (ah bloet-fuygers) al de Wereldt

hebben uyt-gefopen ; want, fy weten tot den

Armen te komen,al$een quact Medecijn-mcc-

itertot den Krancken doet-, en in plaets van

haer de handt te bieden , ende hun wederom

tot haer vorige gefontheyt tcbrengen, benemé

fy hun de kleyne krachté dio fy noch over heb*

ben. Haer gierige begeerte (Godt betert) is nu

lbo verre gekomé, dat fy al de kracht van haer

finnen, en van ziel en gemoedt, veranderen toe

middelen, om door gicrigheyt en ongerechtig-

heyt geit en goet by een te fchrobben ;
fy zijn

vyerige pelten van t Menfchelijck geflachte

;

'tGrafder Edele ;
'tFenijn van d'Eere ;

'tLofï

der fchandc; 'tParadijsdesBcdrogs; de Hels-

helle derGoede ;
'tMartelaerfchap der Onnoo-

fele ; den Dagh-kraeyer des dol heyts ; de Mijne

der verraderyen; 'tHol der Voflen; den Trooft

der wrake, ende den Beul van 'ticven felve. Sy

weten ( op fijnlefuwijts) hun onder de Men-

fchen te vermengen, om alles met lift te door-

fnufFelcn,tot een anders fchadc, en haer eygen

voordeel : Sy weté haer uvttcrlijfc metfehaeps-
J

klee*
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<Befcbrcyende de Wereldt. 1S7

lccdcrcn tc verciercn,en inwendigh zijn't gry-

cndeWolven : fy kunne te gelijck Cocodrils-

'anen huylen, en bloet-honden zijn : fy dragê

e Leeuw endede Vos te gelijck in't herte: hacr

)ienaers ( de Makelaers )
zijn alsdeSprinck-

tancn fazv Iobdnr.es in fijn Openbaringe Wfioc: 9.

;. af fchrijft , dewclcke wel aengelichten als

/Jenfchen, endehayr als Vrouwen-hayr had-

len,hoewel haertandé als Leeus tandé waré:

vlaer hier in is hetfcer goedt en veyligh voor

:en yder, dat hy ( met de Vos ) in hem (elven

loor een ander-mans oogen fie watter al om
;aet, om hun Duyvelfche grepen enknepedes

e beter teleeré kenné; wantnoyt en is'er meer

]uaedts en perijckels van de Gierigaerts endc

Wocckenacrs te verwachten, dan wanneer fy

van Wolven in Schapen veranderen , cn ons

:en fchoon gelaet en goeden fchijn toonch. In

defegelegentheytbchoorcn wy de Karpers ge-

lijck te 2ijn, die ( foo haeft als fydenonrae t

van des Viflers netten vernemen) terftont met

hare hoofden in de gront fchieten , tot dat het

net over haer lijfheen geileept is : Wy moeten

doen als de Duyven , die haer dickwils in't wa-

ter fpieg' len, om datfe daer in de fchaduw' van

. haer vyandt, den Havick, ofte den Gier fiende,

defelvedes te beter ontgaen mogen : Of als dc

Vos, die van den Leeuw ter Fccit gebeden zijn-

de,
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iSS /. Onztefos HeYdclltttsM

de, voor de deurc ftaende bleef :
' en als men 1

hem vraegde, waerom hy niet in eh ginck > siÜ 1
andere? Sooantwoordehy, endefeyde: Del
voet-Üappen vertfagen my ; wantfe alle inner m
waerts , en geene uytwaerts eri komen : Als of

hy feggen wilde , om datter vele in't Hof hacf\

leven laten, foo wil ick'er uyt blijven.

Daer is menigmacls geredékavelt óver woec-

fccrye , wat het is , waer in dat het beftact , en

•Pt oock fonde zy ? Woecker. is verbodeji»

door Gods eygen mont, en daerom is't fonde; li

Doch dit en fult ghy een Gierigaert ofWoec-

kenaerniet doen gelooven , al hadt ghy thietiJ

handt-fchriften, en twintig Getüygen. Indicrt li

het fonde is, fegt hy : foo is t foodanigen.fonde

als in fijn eygen macht is om die te lichten ofte

te fwaren , nacr dat hy daer toe genegen is , of

niet, het zy «en groote of een kieyne fonde;

Maef het en is geen fonde over-al ; want vaal

de Rijcke mogen wy woecker nemen , als wy^

onfe gewiffe ontlaften acn de Afme: ende onïd

fchijn-reden te hechten , foo verhaeldt hy ccm
Schriftuyr-plaetfe : Exol 11 . ij . Wanneer

gty

geit leent mynen Volds£ dat arm ü 'ü
, foo enfultgby

"kemniettefebande dringen, engeen woecker op hem dry-

ïcn 9 feggendc : Hier en wordt niet verboden

woecker van de Rijcke te nemen ; d'Arme cRGl

worden hier alleen uytgefondert : daernoch-l
-

- tansé



fBefthreyende de Wereldt. \ 89
ans Gods Woort wel klaerlijcken fegt : ®cut.

1 3 . z 9 . G£)> enJuk oen uXfien Broeder Wet Tïoeckgrcn,

Eeoigemeynen dat het woeckeren maer en be-

ftaet in't uyt-fetten van geldt. Ick fegge dat hy
alfoo grooten Woeckenaer is , die fijn ^QParen

hoogefchat om 'tprofijts wille, als die fijn gele

op woecker uyt-fet ; Dc reden zijn defe : In-

dien een arm Menfche , tot den noodt gedre-

ven zijnde, van een rijck Man twaelfgulden

moet leenen op fijn kleet, mantel, &c. dat hem
koft dertigh guldens , belovende binnen een

maent oftwee fijn Pandt te loflen , en hem fijn

geit wederom te geven , met den intereft van
dien. Men geeft hem voor antwoorde: Geit

op woecker te lecnen is verboden ; maer ( om
die fonden te fchouwen) wil hy fijn Pandt ver-

koopen voor thien guldens , men faPt hem ge*

ven,en niet meer ; want geit op pandt te leenen

isonfen handel niet: Den armen Menfche , in

noodt wcfende, is genoodtfaeckt dat geit te ne-

men, en fijn Pandt te laten, 'twelck hy liever in

de Lombardt mochte verpandt hebben voor
een dubbelde fommcin driejaren.

Des Menfchen begeerte is meert, gelegen

in het meden van de Schiet- Loten ,
die,

door het her-planten beft watten in haer ey*

gen Tiiuyn, niet wetende dat het doot-kruyt is,

aen
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aen dewelcke fy ftrijckende , beyde d«n reucki

ende de doot vatten. O ! wiften de Gierigaerts

ende Woeckenaers des VPerelts wat een groote

fchade datfe hacr arme ziele aen doen, alsf)

door een vyandelicke gierighe/yt ende fchrob

.

bcrye , den armen Mtnfche het mergh endu

bloet uyt debeenderen fuygen , fy tn foudcij|

noyteenfonde vonckeharer quade begeert»

uyten, 'ten ware datfe foodanigh was, datfe oft

cenen tydt aen't roer der begeerten kogel end*

vycr te gelyck konde geven om hun te doodél

Daer zyndereenige die haltterrigh dryvenf

dat dit geen fonde en is; maer laetfe feggeé

watfe willen, magh ick oordeelltrycken, idl

fegge, dat het maer rechte bloet-fuyperye en ist

die verlaten fy van alle hope , hulpe ,
endebyi

ftant, beyde van Godt, ende den Menfche :
Ea

daer en is oock loo veel blydfchaps niet byt*

vinden, als er vele wel meynen ; want daer dl

woeckerye fchynt te willen geven , daer ontl

neemtfe ; en daer fy fchijnt te willen verblyl

den, daer bedroeftfe.

Segt my nu, ghy Gierigaerts ende Woecke*

naers wordt ghy hier over noch niet beweegtg

om het blad van onboetveerdigheyt om te kee?

ren ? Hebdy noch geen berouw ende leetwefen

omu ftinckendefondé va gierighey t en fchrob

beryc af te leggen? Wanneer ghy hoort daj
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fBe/clKyende de Wl T CS »

r hy van alles verlaten zijt, endat Doof, Duy-

5 cl, en Helle u te gdijck dreyfeen met foo veel

ri.*areftraffenende plagen.

Het is feker , de gierighey t en fchrobberyt

ysbyden verftandigen voor foo grouwelijck

J ehouden geweeft, dat Cicero getnygt van
\
C&

\nfonm, dat een Woeckenaer (na GjQ oordcel)

mmersfoofwaerlijckfondigde, als een Dood-

* lager, en 'tisoockioo; want hy die icnen-

.'r'iigh woecker pleegt, door-lemmerr fijn eygcn

i ^ielc De gene die hem door een Gierigaertot

Woeckenaer foeckt te behelpen, is even als't

„.tfnnoofeleLimmeksn ,dat in een vollen flag-

•jregen fuecktte fchuylen onder een doom-ha-

\
ge, ai waer't oaderbandt niet wederom en kan

- uyt komen,dan met graot verlies van fijn wol-

Ie
• Sy zijn gclijck alsd'onnoofeleen domme

,Vogelkens, die defe öloedf-fuygers alsliftige

, Vogel-vangers en Wiidt- jagers fteedsinhare

.ftricken en netten komen kxpen- endiemaer

eens in defe gierige Duyvels haer klaeuweaen

valt, die wortgebrand-merekt en gevUt met

het brand- merek van de Helle, al of fy in de

Helle felvcgeweeft waren; latende het befte

in flutoos handen ; en al was'tfake ,
datfy foo

rijck en machtigh was, als de Koninginne van

^felvejdoefy^/öwwginghbelbecken ,
iy

lullen meer verdrogen en vrytgefogen worden,

1$ dan
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I? 1 L Onzgidts Heracliïué,

dan de fêven Koeyê die Tbarao in fijnen droo$$
fagh. Eodaerom fegt Gods Lievdingb fee ;

wei, fP/a/w 1 1 . 3 . Siet de GodloofeJpant den fBoge tl

en leytfijnpfjk opdepefi , om duermede tejcbhtm de,
j

Vromen.

Van een Gierigaert eode Woeckenaer geld/

öpintereft te nemen tot ons behulp , als een

Boodtfakelijckheydt , is even als ofmen kout

water gebruyekte voor een heet-brandendi

koortfe, 'twelk de pijne voor een tijdt verfafr

Maer vermeerdert daer naedefieckte. Wam
het gefr dat den Gierigaert of Woeckenaer uyi

fet, is even als de beete van een Ajpü ; die var

defelve gebeten is, gaet als met vreugde et

blyfehap flapen, en door d'aengenaemheyt en

liefTelijckheyt van den flaep, i'oo fterfthy tel*

ftondt, dewijle het fcoijn als-dan fich felven

verfpreydt door alle de deelen des Jicbaems ;

Alfo mede gevoelê de gene die geit op woecfi

ker nemen, vooreen tijdt haergerief^maerde

Gierigaerts ende Woeckenaers eten alle bunn$

middelen, en veranderenfe geheel in fchulden^

Wanr, geiijck 'tvyer fonder op-houden ver*

brandt alles wat verbranden kan : alfoo oock

de Gierigaerts ende Woeckenaers Cgc^jc^ *7

on verfadelijck 2ij n als de Hellefelve, die nin>

mermeer uyt en (pouwt) knagen eo vreten foo I

de beurs, en mergh en bloelange als'er geit

in
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fBeJïiïreyewde de IVewldt. 15)3

1 de beeneu is : niet eens denckende dat haer

ierige ende onverfadelijcke fchrobberye hacr

och tot e^nftrop fal dienen $ Daer cocluars

>o duvdeüjck gtichreven ftaet : Cfy enJuham
frei (Broeder niet Ttoeclgren , noch met eelt , noch met

>aere , noch met alles daer mm mede Moetij ren kan;

Vant,alsghy yemar.dt leent, van den vvelckeni

hy intcreft begeert- wst danck hebt gy dan ?

)c Sondaers leenen de Sondarcn oockjOm dat

9 iotreft ontfangen Tonden.

Het is een afgrijffêUjck direk , de Wetten

joós met een oneerbied el ij ckc itoutipheyt te

nisbruyekeo. Wy behooren te vrede n en te

)evcn,a'swy bier tlechts aen dencken : Exod.

11. 26. Waneer ghy twen btyejkn een I^eedt te pande

teemt y feu Jnltzhyt hm wederom geïen eer de Smne

wdergtet. (Deut. 24. 1 2. Tn ühy dan noch eenjc-

-,ocftigen yfiofildy u nietflapen leggen metjtjncn pande.

hebben wy dan gefonciigt door gierigheyt en

)ngerechtigheyt,en onfen Naeften wat ontno-

nê dat ons riet toe en cjuamjaet het ons (met

• Zxbto) wederom geven; want, den Menfche

;n kan nimmermeer \vel-doen,eu 'ten kan hem
' liet wel gelncken,die daer mcynt dat hy meer

profijt in 'sWerelds goet vindt als in de ge-

oorfaemhevdt van fijnen Schepper. Hier-

ommefoois't dat een oprecht Chriften Men-

fche fijn gewiflc foo kort in- bindt van alle

N 2 on-
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154 1. Oii^andts Hewlitus,

ongerechtigheydt,en niet en wil toe-laten dat
|

hy hem felvê foude rijck en groot maken dool

:

ander luyden goet : Soo dat hem d'opkomftt ï

des Werelds feer fwaer valt, maer feer licht aei \

den Gierigaert ofWoeckenaer , die geen con-

1

fcientie en heeft; want die worden rijck naeit

wil en wenfèhen ; maer de goede blijven in ar-
\

moede , en nochtans enfoudenfy hare goede i

daden geenfïns willen verwitfelen tegens hare ;

quadcn,om dat de deugt altijts feker,ende deni
rijekdom des Werelds fteeds ongeftadigh em
veranderlijck is, vallend^ nu van Jefe op gene.

I

Sy weten wel datfe van de Werelt niet en zijnJ
maer datfe &\s jfnüpodes tn Wt-landers in defej-

bedroefde Wereidt leven moeten ; daerom eaje

is t haer niet vreemt , datfe als Vreemdelingen I

veracht en verfchoven worden. De Wereidt is \

als een Hondt, die niemant en bijt, dan de ge-

ne die tot fijn Meefters Huys niet en behoortd
Die nu niet Iefuwyts in fijn geloof, Machiavel-f
liftigh in Staet, Spaenfch in den Oorlogh , en- -

de een Laban in fijn huys en is , die en kan tot

*sWerelds Staet en Eere niet verheven wor-
den.

fDemetriut Pbalarü , nae dat hy langejaren ge»
koopmanfehapt hadde om rijck te worden,
qaameens (by geval^ ter plaetfe daer hyde
PhilofoophCwtf/ int openbaer boorde keren-

j

eo
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Sefcbreyende de Wereldt i $j

9 nac dat hy met grootcn y ver cd verwonde-

uge aen-gehoort hadde,d'eere cnde de wacr-

ghcyt van 'tgelijcke Goed t, riep metluyder

eaime : Acb ! Ongclmkigb Menfibe , als ici^ben l

tick.fi lang onwetende bengeJVeeft, en dat ickjzttntfib

en Tpenhj^emaeckt en bcbbe Vanfio kojlelijc^e Goede-

n, als die Van de éugdt %tjn, daer d'andereydele maer

'ken eenfebtjn Van goedt kei bende, metfio Veel arbeyds

: rrfyegen, metfio Veelfirge bépêtrdt , en metfio Veel

*rdriets Verloren morden. Derhalven is hy gelue-

igb, die rijck kan wgrden met waerheydc, cl

rm met genoegen-, want den Hemel is fijn

iele-woningh, daer hy geduerigh met fijn ge-

achten nac fteygert
,
terwijle dat(e by hem

iijft,om daer eeuwiglijck tc wonen eer fy he-

en gaetj maer deGieiigaerts endeWoeckc-

laers nemen haer rüft-plaetfe inde laegite ende

, limfte werckenGods- niet achtende 'igene,

twelck haer met fijn ey gen heerlij ckheydt kan

;eluckfaligh maken j En daerom en worden

y oock niet alleen by aerde vergeleken , maer

erde genoemt, om dat haer hert en gemoedt

door de begeerte
)

gelijck als van aerde ge-

naeckt zijnde, niet anders en rieckt alsnae de

ïerdc , en fteeds nae d'aerde hangt : on dit is

d'eenige oorfake va onfe gierigheyt enfehrob-

erye,die (door 'sDuyveis lift) meeft alle Mê-
i.chen lbo aeo-geboren lijn, datmer niet een en

1 » j
•' 61
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x $6 ï. Ori^andts Heraclitus »

If
fal vinden, die fonder Gods byfbndere genade J'

ende bermhertigbeydt daer vry van is : Want
is hy van een opdrachtige Datuyredesgemoctsj:
foofai hy in fijn gierigheyt ende ongerechtigd |:

heydt wijs, verftandigb , en voorficbrigh zijn ; ij

Is hy van een op-Joopende natuyre en gene- f
gentheyt, foo fal hy fijn Rijckdom met krack* 1

keclen, vechten, (mijten, pleyteu,endicrgelijo I

kequade middelen by een haler. : Is hy vaof
een koudt-vochtige natuyre en tert, foo (al hy
a?s een vuyle Seuge (leeds lïch felven wentelen

etl bakeren in't vuyle Hijck des Werelds, en als

een warer-fuchtigh Mcnfche de (Hoekende

modder van fijn Geit-godt op-flocken en ver-

fijnden: Is hy eyndelinge van eeo droevige

natuyre, aert ende begeerte, foo fal hy foo gie-

righ enMitigh wefen , dat hy alles onverfade-

lijck by een fal houden , fonder yets uyt te ge-

ven.

Den Woeckenaer en den Makelaer zijn ge*

lijck twee Mole-fteeneu : Den Woeckenaer
is den onder-fteen, die (lil Ieydc ,

hy fit gemsc-

kelijck in fijn Kamer met bontbewonden
;
en

verquift fijn koftelijcken tijdt om des Duyvels

rekeningh te leeren : Den Maeckelaer is den

opper-fteen, die ronds-om loopt
,
hy gaet van

d'ecn by d ander (a's de febijve van een fchaek.

fp:I) totdat hy eyndelinge de Behoeftigen

aen-
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<Èefchrfym&'it Wereldt. 197

»en-treft ; foo dat tuflchen defe tweed arme

Luyden leer deerli,ck worden verüoodeo , en

oeli,ck als tot ftof gemalen :

uvt tot de beenderen toe , en maken dat hare

aengefichteu gegrendet worden ( als t graen

wlïchen de mole-fteenen gemalen) dood-ver-

wieh; fyfuypenhaerbloetuyt thjf; «y Iwd-

«n haren arbeyt in, en bederven haet gantfen

Hoyfgefin. DeWetelt (Godtbetett) is nu

foo vol liften en lagen , foó vol ftricken en lok-

vogels , dat men de Vrome aldaet niet en kan

wenfehen, door dien fy daetin fteedsvande

codloole gevat of gevangen zijns en inte-

gendeel,^-is u'ooey ndelijcke
genade en berm-

nertieheyt Godsdaer in iouytnemende groot,

dat m\n de godtloofe daer lange moet wen-

fehen , tot boete van ban fondigh leven, op

datfe daer nae mogen hebben een goeteyn-

de.

Den Ghrigaert fegt tot fijn geit : Gbf

mijncenigeiiToeverlaet; 'tiswaer.de We-

reldt befpot my , maerick mefte mijn g etten

gladt en vet met het gefiehte van u te beo-

ben ;
ghvalleenemaecktmydatickinde We-

relt een Man van fatfben ben, ca fonder u, wat

foud' ick wefcn i Ach-arme ! Hy laet ücn

oorftaendat hy niais.fo hy niet tijck en is

.

N 4 wsu-.t
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190 I. Orizgndts Hemtitus,

want , foo baeft als hy in eenigen noodt en el t

lende isgevallea , foo neemt hy terftondt fijt 1

toevlucht tot fijnGelt-godt, en roept hem aeuï
orahulpe.' al fijn heylighey t en godvruchtig- Ir

heyt is daer in gelegen, dat hy met de Papifteo 11

de Beelden eeren en aenbiddenkan, niet d'Af^l
godifche Beelden , die in de Kercke ftaen41
proncken> maerdiein fijo koffers op-gefl#ï
ten en bewaerdt worden. Gelijck HieronymW
lelver feyt : 2>e* Cierlgmt aen-tidt dege/mede Skch
den injijngowb oftefibere Penningen ; en gelijk del

vergulde Beelden iD de Kercken, den Mtnfchè
alder-eerft tot d'aen-roepirge der Beelden en-
de verftorven Heyligen hebben verweckt ,*alfo

wort een Gierigaert en Woeckenaer , door de
lieffelijckeendeaen-Iockcnde Beelteniflè des
gelds , tot afgoderye gebracht, waeromeen
wijsMau feerwelfeydt : datd'eerfte vindin-

ge der Beelden op het geit d oorfake van d'af-

goderye der Beelden is geweeft. Iae , daer in

over-treft een Gierigaert ende Woeckenaer
den Papift felve , vermits hy niet alleen het

Beek, maer oockde doodeenongcvoelijcke
ftoffe van tgouten filver aen-bidt, dat noyt
geen redelijck, verftandig, ofte heyligh fchep-

feigeweeft en is : En foo langh als hy defen

Geldt-godt heeft, foo wort hy vecl-tijds voor

een Simm Tetwgehouden, al is hy in fijn berte

niet
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IBefcbreyende de Wereldt. 1 9$

i iet anders als een Simon Magus. Wel te rechte

jade men mogen feggen, dat hy uy t Was ge-

naeckt is want fijn Vader-onfe is hem een

•andt-, fijn geloof eê fterke voorwaerdc; fijn

i ekeningeislaet-dunckentheyt , met een vatte

: rerbindinge van andere Menfchcn aen hem

elven , en hy verbint fich felven aen den hel-

> chen Duyvel , om inden afgroot der Hellen

^evoerdt te worden op fijn woeckerye , dat is

dekoets-wagen,en de Duyvel is de Voerman

die hem, met al fij n pracht, naer dc Helle rijdt

met twee Karos-paerden , wilde Geellen met

gevleugelde hielen (fnelder dan fegafm oïMar-

curitts) dat'sGierigheyt en Ongeloove.

^mkirdta vergelijckt de Gierigheydt eo

Schrabberye by een Ionck-vrou op een Wagê,

, waer van de vier wielen zijn vkr gebreken of

y fonden,welckezijn.* Veracluinge Gods, On-

. beleeftheyt ,
Vergetenheydt des doods, ebde

Wantrouwe ofkleyn-hertigheyt: de Peerden

:
zijn Wrevel en Vreckheydt , endede Wagen is

Begeerte om meer.

Wanneer den Gicrigaerr ende Woeckenaer

vm ccnigh voordeel (iet, daer mede by hem felven

groote winft kan acn-doen , mits fijnen even-

- Menfche verongëlijckende, hoewel fijn gewif-

I fe hem over-tuygt, enfegt,dat hetgrootefon-

de is, fijn cven-naeften te beitelen : In tegen-

N ? deel,
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jloo Ori^mdts Hemlitut,

deel, fij n bedriegelijck hcrtc fegt hem, dat, io

dien hy daer nae maer wat wel dadiger is ifill

aelmoefTen te geven , dat hy daer mede eéfra'

overvloedige vergeldinge fal doen voor fijn \

fonden,en dat hy daer mede io een oogenbiick 1

tij ds den Hemel fal wiooen, en met eene ftap I

Tanden rijcken Vreck fijn Tafel , tot La%£i \

Kroone-, vao den dienft der Duyvelen, tot de

I

vreugde der Engelen fal treden : het welckc
j

d'alder-vroomfte naeuw* in de vol-herdingé| r

van al ha;r leven konnen genieten; verbieden- 1>

de hem, foo doende, langer fwarighey t te ma- i

ken j en raedt hem fijn geldt aen te leggen aen 1

Huyfen ende Erven, en die op't hoogft' te ver- i

huyren , om alfoo meerder winft te genieten:

ftreckende infonderheydt tot belaftinge ende

J

befwareoiflc van d'arme Menfcheoj dewijle fy
9
'A

foo wel in de Steden, als teo plajten Landende
J

Huyfeo ofte Woningen licht en dicht op fmij-
j

ten,wetënde te bouwen tot een huyr van negen
|

of thien ten hondert
j
daerfy anders van huy-

fen op-gemaecktnaer den eyfch , naeu fes ten

hoodert van h3er geldt en foudenkonnen ge-

nieten. En daer op vaert hy met fijn Duy vel-

Iche gierigheyt voortzeggende: lek enkan'c

niet gebe.teren, mijn natuyrc is fo, Mcwilde wel

dat het anders waer,ick hoop ons lieven Heer

fal my defc fwackheydt ten beften houden:

Want
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Ëefchreyende dn Wereldt. to i

Zant, iele en begeve my uy t geca moedtwille

Dtdefefondc:, raaer de begeerte van mijn na-

jyre brengt het mede , en heeft my aireede

30 verre misleydt , dat ick't niet laten en kan;

oewel fijn Duyvelfche gevvifie hem over-

uygt,enfegt, dat hy fijn Huyfgifin, fijn Even-

nenfche, en hem felvê daer door te kort doet*

viaerfietoe,al dringt Mèh bloet door d'aerde

ïoyt en faPt fijt' gelicht ontfiockë ; want wacr

:4n vliedt , Ciiu is gevondefl i. hy mag!: gaeu

her hy wil , raaex Godt fit in fijn conlaeuie.

vïiemu.t en km hief dé Nevel- karre Van (ie*

. 'ighey t en Ichri bberye drijven, en in't du \ 1-er

kijven. G dt is een Schuldt-Heerediegee.a

Doodt- boeck en heeft om in te fchrijven ,noch

noyt J*een bar.ckeroeteen heeft , noch hebben

kan. DerlnUen dan, weehun ! wiens giciig-

heyi en oi!g€r«è!Uigh< \z met geen geréèt gÖt

var.boetvéerdtghey t betaelt eo wort : Want
haer vaifch : hope ftaet hun ff er dier • ly en {ou-

den niet etlendigh kópoea zijn , indien haer

gierig en onveiiadelijek bcrtfl hun riet en ver-

leyde door ten valfchc hope , dat het quade

niet komen en &fc ofdoor v.m wachtinge van't

goede, dat , foo doende, nk t kiemen en kan :

'Maer hierin zijn ly nier anders da- Flatteer-

ders ende Schoon * (prekert van haer eygen

fjnden : Het moet al een va ft ends boftdigh

Ar-
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201 0rt%andts Hevdchtus,

Argument zijn , dat haer , door baér felyc

over-tuygenfaL De natuyre heeft foo ve<

uy t-vluchten eo fchuy 1- plaerfen om haerfelve
\

te bedriegen* datfe de naeckte waerheyt,eod i

de gerechtigheydt geen plaettè geren en kan I

O valfche en bedrieghelijcke treken eode ftcfeJ

ken des vleefchs ' die als een gee fte Jij cke tint \

en Toovereffe,deo armen Menfche (met IwIm i

door den (laf uwer tooverycn, fo foetjens weel]

te verftricken, om haer in't helfche vyer te fle

petf.

Dasrzijndereemgc die weten hun te hou-

den, al of(y haer geit uyt liefde uyt-lecnden :i i

cn als haer debetalinge danckelijck wort aen-

gebodeu , foo weygeren fy 'tgelt t'ontfaogen,

om hem ( in fcbijn ) ooch langer te gerieven?

maer fo haeft als 'tgelt verfpilt en verbeficht is

en dat men geen ander te berde brengen e

kan door ongelegentbeyt des tij ts , foo val/ca

fy onverwacht den armen behoeftigen Men-
fche (als gier-vogels) op't lijf, en (eggen , dat

fy haer gelthoogb-noodigh van doen hebben ;

nemende voor een kleynen tijt fogrootê pant,

datfy een vierde of vijfde daer by op ftckcn,

tot vergro«tinge van de booft-fomrne. Dic.l

zijn Menjtchen die de ziele averechts aen-trec- •

ken, en hun (innen op de eynden van tëaervin- I

gersfcherpen, om (foodoendej met lifteen
|

anders
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<Befthreyen<tt de JVereldt. 203

nders fwcct cn bloedt in dcpalme van haer

landt te krygen- De lagers vangen de Halen

net de Honden; maer de Gierigaerts en Woeo
:enaets vangen en verftrickë den Behoeftigcu

net haer geldt : De fpionekops-webbe is een

iet voor de Vliegen , maer haer tonge is een

(Irick voor den Behoeftigen.

Daerzijn andere die noch fcherpcr byten

;

tnfonderheydt , als fy boven enckel woecker,

'twelck den Armen noch lafligh genoegh vair,

af-fiemen iotereft vao intereft: Wanneer fy

doer onvermogen den intereft niet betalen ea

kutrnen , lateade den iotereft op-loopem in re-

keninge met de booft-fom,tot bederfea ruync

van haren Even-naeften. De Torren ende de
Wefpen fuygen 'tWoet dat fy berften , maer de
Gierigaerts ende Woeckenaers tot datfe doot

•J^zijn.

Daér is noch een vierde flagb , diemen Ta-
fel-houders noemt , die haren Even-rnenich*

verfpieden , en in iïja uytterften noodt hem af

perrfeu en nijpen, (00 veel als fy willen , ne-

mende den woecker veel-tijds foo hooge, 'tzy

in geit, ofin ware, dat in korten tijdt (naer de
manicrevandeLombaerden) in driejaren de
Arme haer een dubbelde fomme fchuldig zijn^

Hier is noch een vijfde flagb, die alle ande-

re ia godloosheden te boven gaep, te weten

:

de



204 2» Ori%andts ÜeracHtm,

de gene die voor den Schuldenaer betaelt

borge blij ft, mits dathy fijn handt- fcnrift g
vaneen veel grooter (omme dan hy gcni

en daer-en-boven noen fichfelven moetv
binden tot een grooten interelV, daer den i

mcia Menfcbe alreeds de moordt-priem op m
kele ftaet. Wat is'crgodloofer voor een Mef

fche in de Wereldt, dan een die fchip-breuc

geleden heeft, voorts te verdrincken. D
Tijger wort voor 'twrecdfte Dier des Werel

gehouden ; maer een Gierigaert ende Woel

kenaeropeenhaadt-fchriftis noch veelwrefl

der; want hy fal tot den heilchen Duy velfehjl

om geltloopen , om fijn Eveu-naeften tevef

ftricken, en in t verderfte brengen. De wee

haen der gierige begeerten die keert fich (leef

naer de godloole wiot van gierigheyt ende o%

gerechtighey t. Van foodanigc , en meer ar*

dere Bloet-fyypers fpreekt Godt de Heer dot|

den Prophete tot ujn volck aldus : MenVinto^

ér mtjn Voiè^gedloofi itfenfehen , die de Luydzn lag

en Vallen benyden,om hm te tongen als de Vim^e-Van

gers doen met deJlagh-nette.: bare Huyfen%ijn Vol tui

hen, ah een Vogel- Vlucht Vollokvogels, daerVan wordd

Jygemldighennjc^ Vetenglah Soude icf{dan/ulpl

niet te huys foeckgn >Jpreech£ de Beert; ende enfoud<

mijn Qele haerniet ÏVrelgn a>n fuL\yolc\j als dat ia

Sprceckt de Hecre fo van haer, wat fal hy daij
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fte/ïheyende de Wereldt.

ggen van die loofe Vangers, die noch andere

tjlaeren-bovê (door een derde of vierde hant)

:&y 'tftrick-netfetten, wanneer fy felve in haer

^omptoir (fittende in't bont bewondê) fteets

efigh zjjn om baer Duyvelfche rekeninge re

naken
j
allecnelijck trachteude naer den root

:> les gewies. 'Tisfcker, Godt kieft altijds de

.«wackfte zijde,en fal gewis defelve (haffen, die

kijn Kinderen verongeiijeken. Het gaet met

: tjijn ftraffeo ende plagen als't met de Winters

f^oet, die ncy t aen 'tgew'ulf des Hemels en fui'15

•*.*erwelcken > maerdatfe altijds (indien Iaetc)

nochtans gewis en feker op haer beftemdé tijc

bullen komen om de Godloofe te ftraffen en te

plagen-, byfonderde gene die op'tfwcet ende

-.ploet van lijn Kinderen leven. Auguftintis beelt

Jefe Dieven feer aerdigh af, en fegt : <De GiJbel-

tige ofte fyoVer hm ander Luydengoedtfyreeckt ahlm :

. fckjn ben nietgelijk de njcf^e Man in den Euangelic ;

jikjjntkitle de Arme • ick^fmdc d:n GehangenenJhtjfe -

j^kj^letde de jS(aecl{te
j

icj^herlerge de Vreemdelingen,

penwelckeu hy antwoorde geeft, en fegt

:

*hy meynt dat ghy geeft; en neemt niet loo

aebt ghy gegeven . maer die gby ontblootet

hebt die weent: wie van defe beyde meent ghy

;lat God verhoren fal ? gy fegt tot den gene dis
*

;y hebt gegevê,weeft da:ikbaer voor'tgenegy

ontfangê hebt^macr aé d'ander zijde fegt d'an-

;iere,ik treure over'tgene gy m7 genome hebr.
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io6 L Önzandts Heraclitns*

alle liefde ende bermhertighey t bewijfen , het

falonshiernaerin't Rjjck der Hemelen ver-

golden werden.

Miffchienfullen de Gierigaertsende Woec-

kenaers hier op feggen , dat fy hare Schatten

verfamelen voor de toe-komende diere tijden,

als hfifb dede, die 'tkoorn vergaderdeom fijn

Vrienden daer mede te hulpe te komen in ha-

ren noodt: Dient tot antwoorde, dat fulex

niet en blijekt, noch niet blijckcnfal,dat fy den i

Armen foude mede-deelen; maer wel dat fy

de leden Chrifti uyt-mergelen in hare uytter-

fte armoede ; want, naer 'tdiere dat fy verkoo-

pen , en 'tvele dat fy op woeckeruyt-geven,

foo fweer' ick , dat d'arme ende behoeftige <

Menfchen oock met my fweren fullen , dat de

Gierigacrts ende Woeckenaers hun meer fcha-

de aen-doen met het geleende, dan Iofifb door

de feven dorre jaren in al 'tgeue dat hy haer

onthielde. D'uyt'ftellinge van goct te doen

en is geen danckens waert > d'Aelmoeffen die

naer de handt riccken , verliefen haer kracht j

'tls tweemael gegeven, dat haeft gegevê wert
;

maer die hare aclmoeflen op-fchorten tot den

cyndetoe, doen even foo veel ,
alsoffy feggen

wilde : Heere ! ick wil u wat van mijn goedt

geven als ick doodt ben.
%

Tis waer , fy doen

oock fomtijdts wel goede wereken ( dat is een

Scbelvifch uyt-werpen, om een Kabbeljaeu te
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Slejcbreyende de Wereldt. 207

angen 5 doch niet om datfe de Deugt en Ge-

cchtighcyt beminnen • maer om datfe foudea

>etrout worden, om te beter in meerder gele-

rentbey t naemaels te bedriegen • want nyt een

roet betrouwen , fpruytende flimfte Dieven*

vVy en moeten altijdts niet oordeelen van de

Deugt enOprechtigheydt, by de uycterlijcke

ivereken der liefde. 7«t/^5wasden uyt-geveü

yan't gek fijns Meefters, en fijn Diefen Verra*

der te gelijck. Sijnbuy ten-zijde wasalfo be-

driegelijck, als fijn herte felve: Hy hoort fijn

Heer en Meefterfeggen : Malth.16. 24. Wvt

den Men/ebt, door den bekken dm Sonedes Menfibet%

betraden Vport> hethadde dien MenfchegoetgeT^eejl niet

geboren te %ijn ! en wort daer door niet eens ver-

andert, rnacr liet als d'onnoofelheyt felve; hy

denckt, wat pas ick'er op ? ick heb den Hort

wegh ; Ick fai die ichande wel ontvlieden > de

daedt fal wel verholen blijven j foo'tmaerin

mijn beginfel wel gaet/teyrde lal my ook wel

geluckë-, en fo doen ,maekt hy noch een andec

verbont met de Doot,en met de Helle felfs*

DenGierigaerdten Woeckcnaer is als een

Beeft dat al grijneodc bijt-, en even als de Wol-

ven dv Honden gelijcké,fodoen fy een Vrient;

fy hebben uytterlijck wel degedaentevan een

Menfch, maer van binnen hebben fy een Wolfs

fcerte. Sy zijn als de waterlofen,die mette wint

O 2 van



i«S I. Otizmlts Hemlitut,

van gferighcyt om-gedreven worden - fiendt

potten, die noch al haerfchuym en vüyligheyt

angicrig-hcydteQ fchrobberye by hacr heb-

ben.

Gelijck een Valck die een Vogel fiet,ter-

ftont naer hem niet toe en vliegt , maer fchijnt

te vluchten > doch 'tvoordeel fiende , valt et

recht op, en treckt hem ter aerden , en fcheurt

hem in ftucken : foo mede doen de Gierigaerts

ende Woeckenaers
5
die om 'tgeldt lijfen ziele

verpanden : Sy Ichijoen van den noodruftigen

Menfche te vlieden, op dat fy (ua de wijfe van

de Schippers) de Schuyte doen laveren , om-
fekeerdt zijnde , met meerder kracht haer

oogte krijgen foudeo. Als de Duyvel ftil

legt, en fchijnt tc vluchten , dan leyt hy fijn li-

ftige lagen om ons te verftricken ; daerom en

moeten wy nimmermeer beter fchildt-wacht

houden , dan als hyons eenfchoongelaet en

goeden fchijn toont : ende hem noyt minder

vreefen , dan als hy ons met een openbare be-

dricgerye aenvalt. ElckenBloet-hont valt op
deHondt dien hy door liften en lagen over-

wonnen fiet j en al fchoon fy daer cenmael af

geflagen zijn, fo vallen fy daer al wederom op

als een Gier.vogel op een Krenge doet. Maer

fy behoorden liever io acht te nemen,en te ma-

ken datfe haer arme ziele niet en verloren, om
de
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fyfcbreyende de Wereldt.

__Jjckdommen des Werelds grof en groot

by eeo te fchrobben , ende den Armen uyr te

fuypen,maer die te behouden ; want het kan

gcfchieden dat fy al doodt (ouden 2ijn, eerder

een dier jaer (aisgcfeyt is) quame: lbo dat fy

voorden tijdt van taerkc -r.^ dier teverkoo-

pen , haer arme ziele aen den liftigchDuyvd

om niet fouden geven. 1)ie den Heen oprbamk

dort Van dengoederen der Armen , isgelijc\die gene die

den SoneflagtetV orden Vader. Het is eeo ondank-

waerdige ydeiheyt en vermererhey tover een

ander-mans beurfe milt te wcfen : Die fo geeft

van 'tgene'ttfelck eens anders is,fondigt meer

met geven, als met ftelen j want God de Heere

verwacht onfegaven, en niet onfen rouf. Tro-

ïerk $.9. 'Eert Qodt Van uitengoede , en Vand'eojle-

lingc*H&eriH-hgmen. Jlmbrofw fev dt : Miida-

digheydt en JVo dt nietgetn-efen , rosmeer 'tfelve dat *v/J

andereegeVen ÏVordt , Van een andergenomen ü. Den

Pharifcui kakelt en pocht in dté heyügen Euan-

gelio ,dat hy geen Gierigaert noch Oarecht-

veerdige en is : Hy meynde dat hy vry ge-

noegt) was van die fonden ; en nochtans enfeo

Salig- maker, die niet en konde bedrogen wor-

den, Iweft die gantfche ftaroms verweten, dat,

hoewcPtbviyteoftedes Bekers , ende de Scho-

tel wonder fchooo was, dat nochtans 'tbinnea-

fte vol roofs ende ongherechtighevdts was.

O 3 E>*er
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m o L Ori^mdts Beraditm,

Daer op hyfe vermaende door werckenvafc
barmhertighcydt die fchotclen tereynigen ól
vol bloeds dreveo , ten acnfien , dat de fpijf«f

daer in verkregen ware doorquade maniere 1

als van der Weduwe huyfèn in te flockë, onéf
deckfel van lange gebederi,door de Kinderen
leeren,{èlfshaer eygen Ouders van hongerll
laten (terven j Den Aitaer teofferen,dat is ban

balgen ende beurfen te vollen met des Armi
fweet en bloet. Was dit geen gierigheydt ene
ongerechtigheydt? En nochtans, om dat hl k

niet eeo meerder glimp , ende in fchijn fo grei ëc

en groot niettoe-gingh,alsde Tollenaars, eol
de degemeene Dieveu deden , foo fegendc hl
hem-felven, in een vermeyndt vryheyt van dl
fonde, (eggende : Ichjn bengeen IfyoVcr noch Om
recbtïeenlige • Maer wat kander dimmer gebreil

in een Menfche Welen, dan dat hy in fijn vled
|

fchelijcke vermetenheydt fich fteeds beroem
[

van fijn vermogen. Doch niemandt pochten*
fnorekt foo feer op fijn heylighey t, als de ger*

[

diefe niet en heeft. Den roock van hoovaerdy<

en opgebiafenthey t vliegt fteeds opwaerts , er-

verdwijnt > maer de ware nederigheydt end(

ootmoedighey t daelt altijds nederwaerts,trec

kende de bekeer-tranen uyt de oogen van eec

vergenoegt gemoedt. Daer zijn Toneel- Ion.

den , die opentlijck gefien worden, en oock

hcy-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



®efcbreyeitde de Wereldt. 1 1

1

ïeymelijckefoodcn die verborgen zijn
;
defe en

nogen d'andere niet verwijten of te fchande

naken >
want, al fchoon fy des te verborgener

>ijn, nochtans foo mogenfe voor Godt des te

ifgryfleüjcker wcfen-, het is een feergevaer-

lijckeydelheyt ende vermetenheyt, uytterlijck

op ander Luyden fondeo roet verachtinge te

fieDjdaerwy meer van nooden hebben,inner-

lijck onfe oogen op ons eygen te flaen. De

Vaten küncken meelt dietmiofte nat in heb-

ben. De valfche geveynftheyt is ftout,eo kan

feggen : hkjxbbe de Geboden Godsgebouden, en *ol-

d ten : Een vroom, oprecht, en deugdfaero her-

te en heeft geen klap-vleyende tonge ;
hy

fwijgt dille, en verblijt hem alfwijgcndc,inde

gewiffe van fijn verborgé vroomheyt.De Pha-

rifeen en wildé noytetê uyt ongereynigde va-

tê> maer de fpijfen die fy in die vaten aten,wa-

rengrouwelickontreynigt,beydc met overlaft

en ongerechtigheydt in de felve te verkrijgen,

en onmaticheyt en gulfichey t in defelve te etê.

En dat is het dat de Heere fegt: lob. 1 8.28. W<t

U,»y Scbrifigeleeyde ende Tbarifeengeïeynfde , die dm
het buyknjie des drinctyats en desfchotels reynigU en >4»

hinneztjnfyW roofs en onmatigbeyts, Sy en wilden

haer felfs niet ontreynigeo , mi;s komend' op't

Raethuys,op den dag der voor-bereydinge tqt

het Téfflai maer fen maekten geen fwarighey

t

O 4 ka«
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112 J. Orizandts Heyaciititó,

haer handen te doppen in't bloet des onnoofe-

len Lams. Wat kander grooter bewijs-reden

vau een valfch herte zijn , als over een hair van

fchrupeleusheydt te ftruyckelen , en ;
over een

kabel van godloosheyt telpringen. De dec»

tigb fïiver-penningen van Iudtts en mochten in

GodsKifte niet
,
dewijle dat het den Joon des

bloedswas. Wat een gemaecktcheyligheydt

was dit? Den loon des bloeds niet te Uten
leggen in de Kifte, en nochtans 'tbloedt felve

in de confeientie te laten leggen ? Herodes die

icheenoock eenige fwarigheydtte maken om
den eedshalven, (eggende : Mare. 6 . 26. Om
mijn eeds Taille en Tiïil i(\bet baer niet 1»cygeren. H

y

maeckte fwarigheyt om een geoorlofden eedt

re breken, maer hy en maekte geen fwarigheyt

om den Man Godsdeftrot aftefteken.i Sant.

14. 3 4. ^Wfprackook by na gelijck een boet-

veerdigh Menfcbe, feggende : Bnfindigt niet te~

gem den Heere met bloet eten* Hy wil dat men fon-

de fal maken van bloedt eten , gelijcker oock

fonde in gelegen is : Maer,by die fondc maekt

van vleefch en bloet te eren (als een bloetdor-

ftigen Bloethont als hy was) en maeckte noch-

tans geen fonde van't vergieten en fuygen des

bloeds van vijf- en - tachtentigh PrieÜeren

Gods.

Godt de Heere heeft den Iodei verboden

gc-
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21$efcfaeycndt de Werddt.

gemengelde Kleederen van linde en wolle te

dragen , om dat alle dohbclheydt van haer ge-

weert zijnde , fy haer hert op haer voor-hoofc

[ouden dragen, en haei uytwendigh gelaeteen

ander verwe geven
,
als'rielvige nut het pin-

ceel haers herten getrocken was. Hy wilde dat

de Letiten ai het hairnaers li^hatmsfouden af-

fcheren, en haer kJeedcrcn waffchen, tot een

klaer bewijs, dat fy fuy ver moeiten zijn van

alleonreyne endequa de gedachten. Maer,c m
ons gierig en onveiiadelijik herte te fuy veren,

isnoodig dat wy de Suygehngenende Troe-
tel-kinderen onfer guitige begeerten , aenden
Rots-fteen, dat is Cbtifi$m% verpletten en ver-

gruyfen, op dat wy door de felvemet vernie-

tigt en worden, noch (terveloos en ftervcn.

Want God met een beveynfde maniere te die-

nen, en is niet anders als hem befpotten,i«

plaetfe dat wy hem eeren fouden. Ons leercn-

de, dat het de vreemfte Monfters des Werelts
zijn, die haer ambacht maken altijds anders te

zijn van buyten, als van binnen 5 hoewel de
Werelt (Godt betert) nu daer vol vanisj want
de Menfchen foecken nu liever haer gebreken
tebedecken, dan die te beteren, enaenden
dagh te brengen; jae d'alder-kloeckite Ver-

flanden en vernuftfteGeeften,die wy de wijfe

ende de verftandi'ge des Werelts noemer > wat
O j is hua
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214 /. Ori^andts HevaclUw»

is hun verftant ? en waer toe dient doch ha< i

het fel ve anders toe, als voor een deck-mantci I
om hacr gebreken te bewimpelen.
De Wolf kan hem veynfen een Schiep t<

zijn , mits fijn vel aen^treckende $ maer Fae I
fijn huyt eens gefchoren zijn, 'ten fal niet mee 1

wafichen, en daer uy t fal men haeft verncraei f
dat hy een Wolf, ende geen Schaepen is ; wa» \
wolle van Schapen afgefchoren zijnde,fal we«f
derom groeyen ; en alfoo fullen CbriftiSch*è:
penoock, naer dat fy hier van de Gierigaerti

|

ende Woeckenaers gefchoren en gevilt zijn ge*
|

weeft, hier namaels in alleeeuwigheyt groeven)!
en bloeyen. Luc. 8. 17. Wacht u Voor geVeynfiA'

txyt> Want daet en ü nietterbotgen, dat niet openbaerfili 1

werden, nocb bedeel^, dat niet bekent/al Worden. Zijt
j

ghy trots op uwen Rijckdom ? God verftroyt

de Hooveerdige , en ley t ter neder de Machti-

ge. 7^27.8. Wat hope beeft den ïïjpocrijt» ftan~h

ueerby Schatten heeft op.geboopt, indien Qodtfijn ziele
j

Ifregb neme ? Gewis, de rijckdommen der God- •

loofen zijn pijn-bancken vol ellenden * hare

eere, fware ydclheyt haer kracht een onftny-

rnige windt
; haer vermaken ,koort(èn vaa't

gemoedt; fy en hebben geen ander pijn bank
vannooden, als de quellinge van haer eygen
fpijten verachtinge. Sy zijn altijds van feer

Saeuweo gemoede : en foo zijn deGacu-dic-

?e»
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Üefchreyende de Wenldt. 11$
yen oock, die, om 'tgelts wille, door een ken-

nippe-venfterin haer grafkijcken , en laten al-

foo de Kraeyen hacr oogen uyt-picken.

AEliamvi den Hiftory-fchrijver verhack van

Timandridoó een Lacedemonier , die op fekcren

tijdt een fcer verre reyfe acn-nam , en heeft dc

regcringe van fijn Huys fijnen Sone bevolen,

ende na langen tijdt wcder-kcerende, foobe-

vandthy door (ijnSoons ncerttige verfamelin-

ge, veel meer rijckdoms dan hy hem gelaten

hadde: VVaerover de Vader feyde , dat hem
fulcx niet aengenacmen was ; want, met fulc-

ken fpaerfaemheyt hebt ghy u ongerechüghey t

bewefen , en den onlterffeüjcken Godt, en fijn

Gebueren , ende den armen Vreemdelingen,

Weduwen en Weefen ongelijck gedacn, die gy
fchuldigh waert

1

, al 'tgene datter boven uwen
nootdruft was, uyttcdcelen; Want, gelijcker

twee middelen zijn om een Lampc uy t te doen,

dat is, alsmenfe uyt-blaeft, of dat men daer

geen olyemeer in en doet : aüoois't met de

Gierigaerts ende Wocckenaers , al is't dat Cy 't

leven der Armen niet en nemen door de doot,

foo laten fy nochtans 'tfelve uyt-gaen en ver-

droogen , by gebreck van mildadigheyc daer

in te ftorten. Derhalve, wie't goetdesWerelts

heeft, en fietfijn Broeder gebrek hebbé, en fijn

hert van hé lluyt, vrcefende fijn geit tc verliefé

met



xiG J. Ovizwdts Hertelitut,

met uyt-deden, uyt dien Meofche hééft c

liefde des Werelds de liefde des Hemels vei

dreven. En alfoode Wet gebiet, dat mtn nje
cn fal doot flaen ,foo volgt noodfakelijckhie
oyr dat de gene die deo Armen in fijnen nood
geen byftandt en doet , een Doodt-flager is

Want eé vyer en wort niet alleen uytgeblufchi
door water, maer oock daer mededatmendei
geen (toffe bv en doet, om 'tfelve ronderhou-
den : Alfoo kan men oock niet alleen metge-
welt van wapent n den Menfche 'tleven nemen*
macrookmctdieveryeende fcb^ndigh woec-
ker, en foo wanneer men de Menfchen ont-

houdt , dat tot haren oc <td ruft noodigh is,

Kruyden op haer rechten tijdt gcpluckt , zijo

gefont voor tüchaem; maer gek wel betteedt

zijnde, is gefondt voor de ziele. In een heete

droogte foo ftervender veel Bloemen en Kruy-
den metalleen met uyt-plucken en af-fuyden,

maer oock by verfuym van begieten : Even al-

foo berooven wy onfen Even-menfche van't

leven, niet alleen met hetklinckende ftael , of
ander gewelr,macr ook als men hem fijn voed-
fel onthoudt. En daerom fegt Ambrofim ; (Den

jirmen bare noodruftVreygiren, üdtfefyc dooden. Het
is feker, 'tis het broodt der hongerige Armen
dat wy op-fluyten,ende het kleedt des behoef-

tigcn, datwy haer in hunnen noodt ontweldi-

gen,
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toeftbreyende de Wmldt. % \ ?

;en, alswyhaer konnen helpen* waotwyeit
jjngeen Eygenaers van de Goederen die ons

5odt de Heere gegeven beeft ; maer flechts

tente-meefters om dcfeJve te hefteden naer

>ns vermogen daer't noodigh is. Daefom, de

ene die door liften cn lagen foccken t'onthou-

len 'rvoordeel van een ander- maï s nootlako

ijckheydt , zijn veel flimmer Dieven als ludas

jvas: Sy behoorden hun liever by den heyli-

*en Lb te voegen , cn een kleedt dergerech-

igheyt, der Blinden ooge , een V ader der Ar-

nen, ende der Lammen voeten te welen , dan
;en Slavevan de gierigheydr en fchrobberye*

leremi^ fprekende tot Ioa.Hmdcn Koninck van

Judii , fegt aldus : Vw oogm ende u harte mJlam
net dan op tïïipegierigheydt , op onjebutdigh bloet te Ver-

•n lieten, op weVei, ende op kcrwlen. E n hier uy t ont-

jlftaen alle dele gebreken ( aU uyt fvaer eerste

Dorfprongen) die van Godt de Heere fo (cner-

pelijck verboden zijn : als daer is, den Armen
door woecker uvt tefoypen; giften en gaven
Cenemen ,tot verdraeyinge var.'r Rechr \ den
>mbachts-man fijn loon t'ooth uden g,-

chencke » t'ontfangen,oa 'tonfchuldigh bloet

^jjjjlé vergieten
; valfchelijck te handelen, met

^fclle, mate, gewichte, < fte valfchf- warc,&c.
De Arenden verfamelendaer'rduode ende

yerrette lighacra is > maer de helfche Duyve-
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1 1 S L Orlz<todts HeracUtas i

Icn vérgaderen ontrent een Gierigaert endo

Woeckenaers herte, loerende na d'arme ziele,

infonderheyt nacr die gene die hunfelven doen

vreefen door wreetheyt ende opgeblafenheyt,

en haer Staet en Eere voeren op't fweet der Ar-

men. Den Duyvel ftrooyt geduerigh het aes

des bedrogs om haer te verllricken, en in den

afgrontder Hellen te rucken; ende de gierig-

heyt en fchrobberye doet'er hun in vallen.

Men leeltvan Tbilippo, Koningh van Macedo-

nyen, dat hy de Stadt voorgewonnen hie!t,dacr

een Efel met gek in konde komen : alfo houd

ook den liitigen Duyvel 'sMenfchen ziele voor

vermeeftert, en in lijn macht te zijn , fbo haeft

als de Liefde ende de Begeerte tot den aertfehen

Gek godt Mammon, door de poorte onfes her-

ten in-gaen magh ; Want, gelijcfc de Vifch het

aes met hoeck met al in-flkkende, gevangen en

gedoodt wort : Alfo verftricken de Gierigaerts

ende Woeckenaers ( die haer Staet op t fweet

cn bloedt der Armen voeren ) haer arme ziele

met duyfenderley ellenden, die haer in'tHel-

fche vyer doen vallen, daer wecninge enjsner-

fchinge der tanden is #

Het is fekcr, Staet-bedieningen maken Staet-

fuchtigeende gck-gicrigeMenfchcn:en gelijcfc

den buyck door te veel fpijfc befwaert wordt,

alfo wendcMenfchelijcke ziele door den uyt

ter-
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<Befcbrcymde de Wereldt. 119

terlijcken voorfpoet van rijckdom,ftaeten ccrc

op~gefwollen, tot verflindinge van haer Even-

naeften, endc ha«r felvcn ; want , gelijck een

fnarc in't water geleyt zijnde, terftont begint tc

fwellen,cnal haer kracht verHeft om eenigh gc-

Iuyt te geven : alfo beginnen wy door den uyt-

terlijc en voorfpoet des Werelts foo hoovcer-

digh en op-gcblafen te worden , dat wy daer

door veel-tijds den Godt des Hemels verlaten,

ende den Helfchen Duyvcl aen-hangen. En

dit is het gene dat de geleerde Philolophen in

de nature niet en hebben kunnen vinden , om
dat het een vyer is dat altijds grooter en groo-

teruyt-brandt tot verflindinge, naer de mate

dat het voedfel krijgt, Derhalvcn dan, foo

moet men voor alle dingen vreefen,maer meer

voor den voorfpoet, als tegenfpoct; Want,als

ons de tegenfpoct befoeckt, fo werden wy daer

door bedrogen: het eerfte opent cn fcherpt ons

geficht, en 't ander maekt ons ftock blint. Hk*
. ronymm fegt feer wel : <Den oVeMoet Van Voor/poet ü

tenfier \rAcbüm\ angdm hfcies totfi/ndigen^ Vr.vnjy

blieft ons op metbooVaerdye,cn doet ons den Autbem Van.

enfifilipbeji Vergeten. En defe ydele Eere is als eé

ftaetclicke Mevrouwe,dic veel van noodé heeft

om haer Sta«t prachtigh en koftelijck t'onder-

houden, 'twclck fonder rijekdom fwaerlijk ge-

fchieden kan ; Want die nu 'tgoudc Vlies op

fijn borli wil hebben, die moet maken dat hy't
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li© /• Ori^ttnitsJiewhtu* ,

met fijn düym-kruydt verkrygen magh. Dttffl

d'oarfaecke datmeeft alle Menfchen nacht eni

dagh fwieren en gieren , en alles grofen grogl

by een te fchrobbcn,op dat haer pracht cn prac^
j

des te meer glimpen en af-lteken (oude. Mgl
foeckt nu 'tgelt met woecker uytecn ander I

beurfe te krijgen, -ab dc Kreeftde Vifchuytjl

Oefters doet, met Iteenkens daer in te werpen
|]

wanneer fy liggen en gapen in de fonne, by g$
breek van water : Eenydetfict opftmn wegb ; eei

yérgierst ï>w ètinfihen li fijnenjhnd: , Lfai. j 6

n . Men vint nu Menfchen,die weten van ecf

Offen huydt hane kammen te fnijden , en van

Koe-dermen SafFeraen te kappen ;
mengen

Mufcus met gebrande Koe-lever ; den Amb
met Zeep endeZavcl,endedeCive,ttemet vu

le Boter, ende ander fmecr ,
vcrongelijcken

alfoohaer even-naelten, ende haer-felven, o

des te meer geit en goedt by een te fchrobbe

Is dit niet een flimmer gebreck als de Diever

felve; want voor Dieven kan men fich wac»

ten , maer voor de fulcke niet. Voorwaer,

broodeloofe konften; maer geen broodeloofej

Konltenaers, die uyteen anders dertel veraM

men, haer loofelijck weten te verri j
eken ; heb-;

bende duyfenderley wrevel-middelen om een

anders geit en goet tot haer te trecken: jae, fy

beelden hun in, dat haer alles ten roofgegeven



Befchreyende de JV&v/tfr. 22 (
ls t

fondcronderfcheyt , niet denckende datfy

door rraerDieveryc fdfs den Duyvelcoe eea
proye worden j want baet gierigh en onver-

fadelijck hcrte is het vyeren aembcelttege-

lijck , waer op den helfcfaen Dayvel allerley

boeyens van godloosheden is fmedendc , om
hun te verftricken,en mdeo afgront der Hellen

te flepen.

DoeóY/jfwdeo Tempel van Thohffa. beftolen

hadde , foo en wiert'er geen van alle die Die-
ven gevonden, dieoyt in fijn leven gefegent
wierde ; maer wierden getotft gelijck de Arc-
ke,die gedragen werdt van de Philiftecn , van
Afdod tot G^,van Catb tot Etyengrc. Iudas ver-

rade fija Heer en Meefter om derPharifeen
wille, ca om des Duyvels wille, fijn eygen fcl-

ven,cn wierd' tenlaetften verfmaet en verfebo-

ven,beyde van de Pharifeeo, en fijn Meefter,
en wert gelijck eer bal gekaetft met den rinc-

kette van fchaemte en verfmaedtheyt : van de
Pbariften tot Cbrijlum , van Cbriftm tot de Mwi*
jèen; vand'eenemuyrtotd'ander, tot dathy
eynddingegcrolt isin 'sDuyvels banden , fija

evgen plaetfe. Wiefoudeoyt in fijn leven ge-
dacht nebben, datter fukkeenfchelmachtig*

* genegentheydt y en foo een gierige verfmade-»

Ikke en verraderfchc ziele in een Menfche (ou-

de hebben kunnen gevonden worden, die Gjn



111 i%antïts HerdciitoMi

foHeer cd Godt voor föo geringen prijs verkoo-
pen foudë. Hy moet wel een meyn-eedigen
verraders,eneengierigen bloedt-honds herte

gchadt hebben, en een Schelm der Schelmen
zijngeweeft: Dan (Godt betert) 'tzedert

Cbri/èidqot zijnder noch al meerder Schelmen
en noch veel flimmer Iudajfen gewee ft , en zijn-

der noch tegenwoordigh-, dewelcke haer niet

en bevredigen methem alleenelijck te verkoo-
pen -

9 rjpaer fy koopen
, geeffelen, kruyllgen

hem noch alle dage , en dat veel wreeder ende
fchandelijcker als de loden oy t gedaen hebbé.
Sy en zijn noch niet al doot , die daer feggen :

Wat Tiïiltgby mygeten , en %c\Jd u bem ó\>cr~k\>eren%

Maté, 16. ij. Altijds falder in de Wettelijc*

kp Regeringe eenen jfebab of Ie/abel gevonden
worden,die met gewelt offchijn van recht den

Vromen enOntïchuldigen ^abotb fijn Vader^
lijeke Erve of Wijngaert fal ontnemen, 1. $(eg±

11 , 2. Altijds fald'er in Gods faken een Kerk-

schender jfebangevonden werdé,die geen con*$

fcientieen fal maken om Kercken ,Gods-huy-

fen, onfchuldige Borgers en Huys-Iuydente

bcftelen en te verderven ; lof. 7.1 1. Altijt fal-

der een gierigen Laban oÏT^abal in de huy shoii*^

dinge gevonden worden , die niemandt geen

goet en gunt, Geuef. 31.41. 1 . Sam. 1$. 1 1

.

KÏSm* 31. 4. Den hopeloofen Soul beflaet de

plaetic
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toefebreycteie de Wereldt. xi$

plaetfe van fijn Wapen-drager , en valt in fijn

eygen fwaerdt , als een die fijn fwaerdt tegeos

bem felven droegh : Sijn doot komt over een

roet fijn leven; (als in Iudas) hy loont hem
met fijn eygen wercken. Als de Heere ons wil

ftrafTen,hy en hoeft geen helm, ofwijd-dauw
buyten ons te foecken : de roeden wafïcheo
geaoegh op ons eygen gront. De H. Schrif-

tuy re leert ons, dat Herodes van de wormen , en
Tbaraovan de luyfen, die uyt hun eygen Landt,
en lichaem voort-quamen , zijn op- gegeten,
tot een rechtveerdige ftrafïe haerder fonden.

So kan't minfte zierken offonne-vefcken, een
fwèrm knagende wormen en luyfen baren , die

onsaltijtsin een ellendigen alarm houden , en
lijfende ziele verflinden. Daerom wee ! wee
dien Menfcbe, die gierigheyt ende ongerech-
tigheyt werkt, en fijn Even-naeften woeckert:
want hy woeckert den Heere, hy fal loon naer
fijn wercken ontfange^fooin't goede, alsin'c

quade. En gelijck de fmerte eender barende
Vrouwe over-komt, alfoo over-komt den be-
Iaden Schuldenaer het woecker dat met woec-
ker over-boopt is, en die onrechtveerdigh ge-
win te haeftin-flockt, 'tfal hem onauttelijck

door de vingeren druypen; want alle dingen
worden ontbonden alsfy geraept zijn. Daer-

al 'tgenc dat wy vergaderen m
p * recb-
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214 /* On^rukf Hemiitus
,

rechtigheyt, fal,fonder twij frei,ha€ ft verftroy i

worden . Eu die fkb felven hier altijd* gereet
vindt om bet fweet en bloedt der Armen iDtc
fuypen , die moet een vatte rekeningh raakeo,
dat hy (leeds hier nae fal moeten veerdigh zija

om 'tbloet der Armen nyt fijn hert te tappen.
Devleefchelijckebegeerlijckbeyt dede h*
de dertigh filvere penningen nemen>van

4en hoogeo Prieftör, om fijn Heer en Meefter
te verraden-, maer fijn knagende confeientic
dedefe hem haeft wederom uyt-brakeo.Noch
erger fait gaen met de gene die verfamelen
daer tonbehoorlijckis, en haer felven veten
glatmeften met het fweet en bloet van ande-
re 5 lob 20- i j. SyJuBen baregoederen mérem
nwctm lyt-Jpoumn; gelijck een gulfige mage1

walgelijcknyt-werpt al'tgene datiyteover-
dadigb en te gretigh heeft in-geflockt j baer
Tafel fal haer een ftriek worden , en haer ge-
ftole beten moeten in bitterheydt der zielen

met haer verderf eyndigen : Sy mogen hare
gierige begeerten uy t breyden als Doodt en
Helle, die onverfadelijck zijn-, maer tegens
baer fal't gelden tgene de Prophete fegt^Aif.

2. Wee ! dien, Mefijngoet Vermeerdert met Vreemden

Goede , boe hmgefalbct duyren l en laedetJkcbts Veel

drecfyopbem. 01 boe onVerftensfuBen tf-waeckg* dt

gene dieu fyten , ende MWaecfen die u TPcgb-fiooten t

i.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



3efibreyende é Wmbb* 21f

vpmt ghy moet ben ten roo\>c Horden. Derhalven

dan, die dit nieten kan verftaen, die moet de
oeufe wel vol ihots , en de herfTenen vol floy-

men hebben -

9 want die't nu loochent met oo-

gedeck ten hoofde, fal't noch moeteo beken-

nen, cd uy t-reutelen, ais hem d'ai-verflindeode

Doodt op fijn lippen fit. De Duodt is de al-

gemeene Poorte tot den Hemel endc de Helle,

die wy alle moeten pafTéren , eer wyterrecb-

ter,ofter flincker-hant komen. Dc ziele alleen

vint daer het onderfcheyt, 'twelck net lighaem

niet toe en laet.

Een Woeckenaerom fijn mifdaden gejacgt

2ijnde > began leer te fpouwen : daer op den

hget feyde : Wel moet het u bekomen,ghy eo

behoeft niet fieck van herten te zijn ; want

tw het uweenbraecktghy nietuyt, maer 'tlweet

en bloedt der Armen , dat gliy regierigh en te

Éfi
gulfigh hebtin-geflockr.

BERNARDUS: 3>e ®cnrfc »<m Gierig*

Icydt of ïcrijuiftinge , het lichjie^an d?fe iftce iajhrt*

is mAi btigb een groot Schip te deen Verftneken . Ons
nier n c ie lecreode , dat h< t een deel onfinni-

e Gierigaerts zijn, die veel hebben , en wey-
. Mgh verteren , en niet en geven • ende groote

S ttcnenDwafen die luttel belïtren, en veel

/erq'iiften- maerdat wvfoo behoorden tele-

ven, dat menons niet cn rekende ellendigh te

P 3 zija

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



12.6 I. Orizmdts HemlittiA,

zij n int fparen en vergaren , noch verquiftig

in t door-brengen.

Marcm Antonius
y
Philofoopb, en hadde geei

dinck meer io haet da de gierigheyt en fchrob

berye ; hy wift wel dat alle rijckdommen doo
gierigheydten fchrobberyc verkregen, op ee

oogenBliek tfjds verloren zijn. Eo in tegen

deel , dat alle Goederen des rechtveerdipen j

•verloren in veel jaren, in minder als een oogb
ilagh-tijds van Godt den Heere fullen we
-derorü'gegeten worden ; Want uytd'onrecbt

verkregene goederen van d'Ouders, foovol

3gen de beboorlijcke ontneminge derfelver oj

de Kinderen - foo dat hetfekeris, dat al dt

gene die hier een ander 'tfijne ontnemen , da

fy oock het recht verliefèn , dat fy tot het har<

hebben.

Agü , Veldt-Heer van Mbenen , dede al d(

Woeckenaers Boeckeo verbranden : Jlgefilw

dit fiende, feyde, dathy fijn leven geen klaer*.

der licht gefien en hadde, dan dat vyer. Daer-1

om , die een anders fweet en arbeydt te gretigkp

in-geflockt heeft ,, fal't hier , en bier naer vo<
9
t rechtveerdigh oordcel Gods noch ten die

Hen moeten betalen, Gelijck Marcus JÏureli

fèlver fegt : jille degene die andere in dit le\>enmem
boer êrgbeyt bedrogen heihen 9 diefullen bunfelsen im t

den doot bedrogen vintkn ; Want het is feker, Godtl'

del
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ükfihreyende de JVereldt. , 22/

leHeere en doet noyt fcherper ftraffe , dan

en die gene die qualijck handden met de

joede.

tfjfmalekjfers hebben een groote prijs moe-

en geven voorde gedolegocderen van Hraël:

y hebben die, moeten betalen met haer eygen

even Godt de Hcere heeft een fware handt

'oorfulcke Grijp- vogels : Hy fal haer onge-

ijck voor ongelijck geven, die de fijne hier

'erongelij eken in haer ey gen goer. Matky '.i*

Met Jt>at mategby meet
, fal n Wederom gemeten jpov

kn; wantfoode fonde is, foodanigh fal de

traffezijn. De Sodomitifche fonde wasin

'yerige luftcn, daerom wierden fy oockmet
'yergeftraft. Siethier een vyerige fonde, en

:en vyerige ftrarTe * d'Egyptenaren dompel-

len de Kinderen Ifraéls in't water, en Godt
lompelt haer in't water van deroode Zee

:

laer is dompelen voor dompelen , en water

foor water. Le\>h* 10. 2. Ityiab en AbHtöhltt*

ligden door vyer, en daergingh vyer uyt van

len Heere,en'vetflontfe. DeHeere betaeldc

laer met bacr eygen munte. Soowerdt de-

ipreuckewaer: £Vö>. r. 22, (Den Godïoofènföl;

n eygen mijdaet hangen , en met dekoordenfijner eygert

\dm fal fygehouden Worden.

Lwiinui boerdende , verhaeldt van de order

lic in de Helle foudegemacckr zijn , en fegt,

P 4 dat
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228 ƒ. Ori%<tndts Heraclitus 9

dat de Zielen der Gierigaertsende Woecke-
naers wederom in de Werelt komende, in Êfds
foudc varen, en van 't eene lighaemdes Efels

in'r ander pafTércnjOm fware packen te dragen
veel duyfent jaren laugh onder 'tgebiedt der

Armen, die ha er knevelen (uilen , gclijck fy de
Arme geplaegt iiebben. Het i$ feker datdc
Efels die hier des anderen voedèr genomen
hebben , hier naer in de Helle noch de haver*

fa eken lullen moeten dragen* om de ital-hcng*

ften te meden ; Ende de Grijp -vogels haer ey»
gen eycren noch fuHen moeten nvt- broeden tot

haer ver flindinge ; want de naéckte waerbcyc

lal baer daer veel kiaerder als de Sonne voor

yders oogen openbaren.

Paus Benediftsu is van den Duy vel vermoort,

en naderhandt van een Heremijt gefien met
fdirickelijck hairalseen Beir, end* een Efels-

hooft ; Hy vraegde hem , waerora dat hy foo

verandert was ! ny antwoorde, en feyde: dat

hy alfoo Verfcbeen , *Js hy gheleefo buide • O r

dit nu ten dcele gefchiedt is, om dat onfe Voor^

Ouders S. fetrus penningen aen den Paus gege-

ven hebben , en hy noy t Keyfers penningen aen

den Armer, daten weetick riet ; maer dat de

Pjus rijck is , en dat met reden, dat weet ick

wel want, fijn inkomftcn 2ijn groot : hy ont-

fangt renten uyt den Hemel ,
ny t de Helle , en

I

4

L
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<BeJchreycnde de Wereldt. 229

jyt het Vagevyer; hyfou.de wel te vrcden zijn

dcHemel cndc Helle te vcrliefen,als hy flechts

fijn Vagevyer moght behouden; want, hy be-

vrijdt eenigeuyt de Helle door pardon,verheft

andere, door af-laten, in den Hemel : hy rant-

foeneerter vele uy t het Vagevyer (maer niernat

Tonder geldt) hy verkoopt Cbrijh kruys, Cbrlfti

bloet, ja Chrillum felve, al om geldt, en verrijefcr.

lijn geit-koffers met de Tonden derMenfchcn:

hy geeft vryheyt tot de Hoeré onder fijn heylig

Sege! en Signet, en voedtwel-lult, een dochter

des ydelheyts cndc des verderfs, met den vryen

toom tot de godloosheydt , een dochter des

hoogmoeds.

Alcxaièt de feite, wierde door geldt Paus, g^f

wederom alles voor geit, ende als hem eens gc-

feyt werde dat Cxfa>
(£orgL fijn Baftaert-fone op

cene nacht 100000 duchten verfpeelt hadde;

fcydehy, dat en zijn maer de fonden van de

duytfchc Dronckaerts: Doch dc Duy tfché heb-

ben naderhandt fo grooten af-flagh ift dc koop-

manfehap gemaeckt , als ten tijde van den Paus

Leo dertiende , die't in-komen van de af-laten

overeenige quarticren van fluytflMandt aen fijn

Sufter Magdaknc vereert hadde ;
d]af-lact-bric-

ven , tot vergevinge der fonden , feerfchande-

üjekdoor degehuyrde CommiiTarifen gepre-

fen, haer krachten, om d'af- geftorvene uyt

P 5 hec
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2?Q I. Orizandts Hentclitas

het Vagevyer te verloffen, yperde opgepronk
door die geoe die een deel ya 'tgeltindeKroe

gen faten en verfpeelden en verdroncken. Soc

dat defe ongeregelde end* onbefcbaemde gie

righey t het volck fulcken af-keer dedc hebbed
Hat daer door Martinm Lutber, een Mooinck in

fijnen tijt, den meeftenaen-hangh van geheel

ÏÏuytfthlmdt kreegh , en allengskens oock nae

d'Af- laten , de macht van den Paus dcdevét*
werpen.

Hubert Folictt' y Ambafladeur van Venctiên*

feyde eertijds inde tegenwoordigheydt van
den Paus, datter geen inkomfte,tribuyt, noch
tol in de Werelt foo groot en was, als fijn pen*

ne, die met een treek foo veel gelds kreeg als't

hem beliefde, waer op Thomas jfquinM ant-

woorde, endc ftyde : 'Tü toaer beylige Pader, maer

de i{crcke en 1yn nu ooc^nietfeggen , geltjcl^als doude>

tot de l(reupeknfeyde^aet of, wandelt » en Weeftgem-
/en, My en geeft geen wonderkat den armen •

(Petrus , die noch gout, noch filver en hadde,nae

fijn doodt , onder'tPaufdom , foo veel leuye

Buycken voedt (infonderheyt die feggen dat»

fè van S. 'Petrus patrimony leven) als men fule-

ke trècken trecken kan : Maer is't niet groote

fonde en fware verdruckinge , van S. Pieterte

nemen , en S. Paulm te geven ? den ecnen Al-

taer te beitelen , ende den anderen te verrijc-

ken,
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fBefcbreyende de Wareldt. 1 3

1

en* gelijck de Paufen doen , die 'tgeloove al

even , en de liefde niet over en laten
j
fy en

oepen niet anders als geloove ende kenniflè,

1 of'tvyerfonder hitte kondc zijn • En inte-

;endeel, niet anders als liefde en bermhertig-

ïey t , al ofer geé geloove van nood' en waer

:

>preecktmenvan de rechtveerdigh-makinge,

00 en kunnen fy haer met het geloove niet

)evredigen,maer willenderde goede wercken

?>y hebben; Is't dat men tot de heyligh-rra-

doge komt,fofwijgenfy van de goede werc-

ken, endefoo moet het geloove alleen plaetle

hebben: lnfumma , fy fullen altijds foecken

van den anderen te fcheyden datGodt t'fa»«n

gevoegt heeft, en willen met geweldt by mal-

kanderen hebben dat Godt gefcheyden heeft

:

Neen, de ware luft en liefde vaneen Kindt

Gods, is in alle de Geboden des Hccren te ge-

lijck te wandelen , fonder het een' óth ander

nae te laten»

Den heyligen Apoftel TauIiu fegt, Tim. 6. 9.

dat de Gicrigheydt de wortel ende den oor-

fprongh van alle quaedt is , en dat de gene die

naer rijekdom ftaen , in veel bekoringen ende

. ftricken des Duy veis valleden in duylèoderley

quade luiten en begeerlijckheden , die den ar-

jmen Menfche in een eeuwigh verderf doen

verlincken.
Der-
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1 3 1 I. OrtzAndts Heruclitm

,

D'ervarentheydt leert ons, dat de gierige c

goldfuchtige Menfchen geduerigh klagen óve
'cgcne dat de nature ons gunt, ende Godt is toe

latende ; lbo dat fy veel eer Godt willen bcrif

pen, als haergierighcydt en fchrobberye veria

ten ; fy feggen tot haer gierigh en onverfa 'e

Jijck herte : Verlaet u arm cn ellendtgh leven

co begeeft u tot delen , om de vry heydts witK
want ons meerder, ons gclijck , en ons minder

weten dat ons geflachte door den rijekdom ge
j

acht, en edel wort; daerom misgunnen fy die

•ns ; en hier door leven wy in ruften vrcddfil

irïemant en rekent ons in den Oorloge,nochSl
armoede; niemant onder-foeckt omen handcf öjr

cn wandel • niemandt cn wil ons in t recht tree-

ken, ofmet ons kerflen eten, om dat wy met de

fleenen fcaietcn
;

ja niemandt en wil met ons te

doen hebben, dan alteen io't goede. En dus

doende, bedriegen fy haer felven ; want fy doen

even als de Dieven die de ladder opklimméom
te ftervé, fy laten hun dienen vande eerfte fpor-

te,om tot de tweede te kome, ende van de twéé-

de tot de derde,tot dat fy eyndelinge door haer

onmatige gierigheyt en fchrobbcryeinde itrop

des verderrs blijven hangen : fy hebben lekerc

trappen der begeerten in haer gierigh en onver-

iadelijck her te, en hoe fy hooger klimmen, hoe

fy lager val doen, cn hoe haren val des tegroo-

tcr^l
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Ëejïhyeyende de WereUt. 25$
cf is ; want fy hebben haer fel ven verloren eer

y ichier ccnige winfte gedaen hebben. Die Ka-

teclen inde lucht wilbouwen
a
uyt hope van een

ueuwe Werelt, fal wel licht den hals breké eer

ly tot de helft van fijn gewenfehte jaren komt:

n fo hy dan noch yets goets by hem over heeft

lat en is niet anders als een deel fcleef-kruyt,dat

n een armen Eedelaers fack gevonden wert.

De Gierigaerts ende Woeckenaers hebben

ienrijekdomdes Wcrelts als de Gevangens de

zettingen doen, daer mede fy veeltijds haeft tot

ie uytterftearmoede komen ; ende gelijck den
vlifdadigen de boeyé aen fijn beenen heeft,alfo

ïeeft den Gierigaertende Woekenaer den rijk-

torn des Werelds tot boeyens aen (ijn armezie-

e, daer defelve door verflonden wordt. Der-
lalven , indien men in twijffel ftelde , ende my
vi aegde, wicn van beyden den flimften fondaer

ware, een gierigaert ofeen quift-goet ; fo fond*

ck feggen, den gierigaert ; hoewel fy beydeon-
;>eluckig en ellendig leven : want de fmake van
Jen eenen is gelegen in't gene dat door de kelc

jact maer de faligheyt van den anderen, hangt

ten 'tgene dat hy in fijn koffer op-fluyt. Een
• ^uift goet houd het geit van fchimmelenjmaer
:en Gierigaert knaegt het herte van een vetts

3eurfe, fonder oyt verfadigt te zijn ; en is gelijk

iondiebt* water-vatc,die geen water cn houdé.

Dit
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Ori%dndts Heraclitm y

Dk wift PLto oock wel , waaneer hy wenfch;

dat al de herteo der Menfchen , byfondcr d

Gierigaerts ende Woeckenaers, dichte eod

vafte bodems mochten hebben , op datter alle

ïn blij ven mochte watter in quam ; alfdanfou

den de Menfchen , infooderbey t de Bloedt-fuj

gers, wel haeft verfaedt zijn. O.' hoerijcke

faligishy,die fuik een verfadigt hert heeft , da

hy noyt en kiaegt dat hy niet genoeg en beeft

dan alleen van de Hemelfcheen Geeftelijck

Rijckdommen der Saligbevt.

Men vindt weynigh Door^jagers, of fy heb

ben meed alle een redelijeken aert,en een wey

nigh zaet der deugden , dat metter tijdt en ge

legentheydt wel ionde kunnen aen- wallen tM
eenige fcboone vruchten voort-brengen,indiei !

'tin den beginne door goede onderwijfiogei

wel ware geoefFent geweeft $ maer in tegen-

deel, foo is een Gierigaert veel-tijds kley n-her

tigh , ende vao flaéuwen gemoede , dat fee:

fwaerlijck van de Aerdfcbe tot de Hemelfchc

dingen kan verheven worden.

Een Opfnapper wortnoch geprefen terwijle

hy befigh is met het fijne te verquiften j en be-

klaegt als hy 't al door de billen geflagen heefr
j

en dit is oock al de vergeldinge die hy heefi

voor fijn verquifte goederen. Dan het kan hem

noch geiucken dat de Koe op de rechte zijde

valle,
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alle: dat is 9 dat fijn goedt en lijn leven t'fa-

nen eyndigen j en foo nier , foo magh hy gaca
idden vooreen arm Menfch,die (tja rijdt ver-

luid heeft j Maer een Gierigacrt en Woecke-
iaer , terwijl hy leeft, wordt aengcfien als een
iier-vogeleen ftinckende Krenge docr,cn meo
erblijdt fich als hy doodt is> want als dan be-

lonen fijne rijckdommen cerft goederen tc

ijn
;
wie dan middel-mate houdt tufïchen gie-

ighey t en quiftinge- die leeft lorTelijck,en wcrt
an alle- man geprefen. Derhal ven, foo moc-
eo wy den rijckdom des Werelds gebruyken

:

iet dat de fpaerfaemheydt met den legen bo-
lem van't vat begint; maer dat wy die voor
l'onfe houden, om eerlijck daer vantcleven,en
oor een ander , om daer roede defel ve te hulpc
e komen: Waot het is fekcr , GodtdeHeerc
n heeft den Menfche nietheerlijcker , noch
latfe geluckfaliger kan maken^gegeven, als dat
ydc waerheydt van alle dingen mogen ver-
taen , en daer nae middel jhebben om den ar-

aen tc hulp te komen. Dacrom als ghy wat
eeft, geeft dat blymoedigh , maer maeckt dac
hy altijis Meefter vanu beurfe blijft, op dat
cn Leuyaert uwe vry-gevighcydt niet en ver-

orte.

Den Koninck fiemetrtKs vraegde fijn Philo-

hAlginiusiMzz in op defer Aerde'tmeefte

ver-
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ij 6 L On^ndts Hewlittu,

verdriet was? Hy antwoorde, code feyde

Heerl{oningb\ daer en ü geen dingb fonderïeidrietj i

maer hmn al istmeefte Verdriet in een Menfcbe, êth

peenen dingegenoegen en beeft.

&L\ ANUS, Die met wtynigb niet enk u

tó», geenfakeenfalbemgeno;gbV>efen,endieget\

fake genotgb en ü, niet en is bent t oneerlijk

De Gieri^heyt en d'Ongerechtigheydt ver

magh raeerliften gewelds in een Gierigaerti

cnde Woeckenaers faerte,dan de gewifle in an-

dere Menfchen •, want daer dcfe fonde hcerfcht

daer moeten alle deugden en geefteiijckega

venbuyten blijven, gelijck Auguftmus feer we

fey t : V'gelooïegaetïerloren , op dat betgeit totu%
menmagb: gbymrtVan binnenhplen, epdttgjyï*

buyten njc^meugèVPorJen. Een Gierigaert is eet

DiefvanGodt,vanhem-felven,envan and re

wacr in by alle Dieven over-treft; want dii

noy t Dieven van haer fel ren en (uilen zijn.

Daer zijnder veel (Godt betert) die hae

felven wind en voordeel aen doen vanande

Luyden goederen : Maer ! De Gierigaerts en

de Woeckenaers (meer door ellendighey t dai

door confcientiej) en derven haer felven geei

aemack noch voordeel aen doen vanhuti ey

|cn, noch van een anders goederen : fy zijn d<

Weefen gelijck die jongh derven , al eer 1

macht hebben haer geldt en goedt te gemeten
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fBeJchfeyende de Wereldt 257

7 zijn armer als de gene , die weynig hebben,

n noch minder begeren ; want fulcke Arme
ijn rijck : maer de Gierigaercs ende Woecke-
aers ontbreeckt foo veel van't 'tgene datfe

ebben, als van't gene datfe geernc hadden,

/ant nadatfedoor gierigheydt en ongerech-

gheydt alles by een gefchrobt , en haer arme
iele inden Evenaerdes bederfs hebben geftelt

hoe-wel 'rfclrijn-gcluck haer diende^ wat
lebbenfy hun-felvcn ardersbereydt, als eeo

toffe van armoede en ellende ? aen-gcfien <y

len rijekdom hebbende , die niet enderven
;ebruycken noch verminderen», endede felve

'erliefende , in hert-feeren quellinge leven.

De gierigheyt en fchrobberyc is uyter ma-
en fchadelick en verderffelijck^nfonderheyr,

,vanneer fy gelijck als tri een hoeckjtn fa , als

DfFer geen fwarigheyteu was. In defe geie-

>enthey t is fy de koortfe gelijck , die de men-
chen eer in haer gewelt heeft , als fy de felve

doen; want fy verblint de Menlchen foo ge-

weldig , datfc ichier mcynen volmaeckt te zijn

met haren rijekdom. Daerom feghtóVw^feer

wel j 'tGoet cn JW7 van tlckjtn nietbcfeten %tjn. Xe-
wcrates die wirt dit oock wel, als hy van Mexan-

èrMagmsAttüg duy fent Kroonen weygerde
t ontfangén Seggende: (Dat byfe niet Van nood*

tn badde : en als men rfkxmkt dit wederom

Q_ feyde
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2$ 8 L Ori^andts HeracBtus,

feyde ; foo vraeghde hy, Xr>el beeftXenocrates dar,

niet een Vrient dicntyft fcbencfy* en riep met ygr-

wonderinge uyt , Sgekclyge Xenocrates l Tbant alle

de rtjclyjommen Vande I{oning (Darm, enbebbenmy

nauTbelijcfg genoeg gefreeft , om de begeerhjctyeden Van

mijn Vrienden te Ver/adigen. Hy fchanck oock een

fèer grooteo fcbat aeo Terdicas , die , door be-

lecftheyt, hem vraegde,wat hy voor hem felvc

wilde behouden ? end als Alexander hem ant-

woorden datdebope ende toe-ïerlaet > diebyin Jljm

raedt-JIagen badde , 'tgmewm dat ly bebielt: foo liet

hy de gifte varen, die hem de Koning gegever

badde > (eggende , dat by oocl^part en deel aen dit

bope begeerde te bebben.

Voorwaer een fraye daedt j want dat een

Menfche hem bedwingt geen Staetof eerete

foecken inde werelt, fpruyt uyt wijfheyt end

voorfichtigheytj maer fijn bert ende genegent-

heyt geen laft te geven , om de goederen des

weielts te begeeren , als fy hem aen -geboden

worden, is cco GoddeHjck , en geen Menfcben

werek ; want een Menfche bewijft genoeg dat

hy fttlcx met der daed af-flaet,als hy fijn eygen

lnften ende begcerlijckhcden gantfeh geen

aenbieding en doet. Derhalven is hy waerlijck

rijck genoeg,dic hem bevredigt met het fijne,

en dieweynig begeert, heeft luttel gebreck:

rijck en falig is hy, de welcke (gelijck de

Hemel-
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Qefcbnyendc de Wcreldt. 2 ^9

Hemelfche lighamen, die met den om-loop

van droogde kloot des Hemels om gedreven

zijnde, fteeds haer eygen ttrecck houden ) den

loon fijner oprechtigheyt , houd tegers den al-

gemeeneu revier der gkrigheyt ende onge-

rechtigheyt $ want hy bewaert lij n ziele, fftie

lufl beeft tot de ïïare \»ybeydt ( ffgt Augujlinu ) die'

Vrye ficbfefacn Vatjde liefde alleratrdfde ende Vergane-

dingen. Hy is voor vry tc houden, die

geen foode en dient : maer die een gierig en

onverfadelijck hert en gemoet heeft
}
en is niet

vry ; want hy is een Slave van de fonde. Tytba-

goraskyde : datter niemant Vry enJVas , dan die tVer

ftebfelVen>{dat is over fijn pafsicn ende affe&er)

konde beerjeben. Laet ons dan toe^fien , dat wy
door den gekruyften Chriftum vry zijnde van

fonden jfekcrlijck vry mogen zijn en blijven.

Als de Philofooph Anacmn , van de Prins To-

licrates worde gefchoncktn drie duyfent Kroo-

nen , dit geldt ontfangen hebbende , wasfeer

bekommert hoe hy 'racn-leggen foude : hy en

konde 'snachts niet flapco -

y of als hy fliep , foo

droomde hydat de Dieven fijn Koffer open-

den,om het geit te fteJen,ofdatmen hem wou-

de vermoorden om fijn geldt, derhalveu foo

heeft hy'tgeldt genomen, ende den Prir.ce

wederom gebracht
,
Eggende , dat bet in vier of

ï>ijfdagen dntbytgejpadt badde > bem meer moeytens

0^2, ende



240 L Ori%dndts HeracBttts,

ende onrufte aen-gedaen hadde , alst hem in alfijn Uven

Jonde komien goed* doen. Och! offer noch veel

fulcke Polycratejfen in defe bedroefde werelt ge-

vonden wierden ! Maer wat ift , veel hebben te

veel , maer niemant genoeg * want» gel ij ck de
aerde noy t (at en wort van't water , en 'tvyer

vangeen hout noch tur^alfoo en wort ons hert

engemoed t , noyt verlaet door grooten rjjck-

dom ; Iodien den rijckdom u toe-valt , (onder

u hert en gemoedt te befitten , gebruycktfe

matelijck, en maeckt u den trooft der Armen:!

maer ioo fy u goedt gemoedt door vrecfè ver-,

hindert , veracbtfe als vuyl gewin ; en volgbt

daer in veel eer den Tbebaenfchcn Cr*Us t en

werpt dat lafiigpack in'tdiepfte der Zee , al

eer t u mocht verdriocken. Laed een kloek en

fterek Meofche met Krooncn
,
hy fal terftondt

vreesachtig worden , byfonder , als hy op den

weg alleen is. Daer en is oock niet foo flap als

een Menfcbe , die fijn herte en gemoedt op fijn

rijckdom (telt* Daerom my dunckt,al en bad

een Gierigaerc ende Woeckeoaer andersgeen

laft op fijn hals, dan geduerig met Anacreonr

vreefe te gaen flapen , ende met fijn bekom-
merniflen op te ftaen ,

foomcynick ,
dathy

moey tens genoeg inde werelt heeft> want hy

vreeft flapeode vermoort te worden om fijn

geit, en als hy van't bedde komt , foo gaet hy

met
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ÏÏefchreyende de Wereldt. 241

net vreefe eo beven , denckende dat her gelde

jeftoleo fal worden jen bovendien vreeii hy

loch metgroot achter-dencken , hoe hy 'tfel-

rige met woeckeren vermeerderen lal. Hy is

)et quickfilver gelijck,het en heeft geen rufte,

ilfoo hy oock niet
5
want de geducrige bewe-

ging? van lijn faken , vervoert hem herwaerts

rn detwaerts. Hy en is nimmermeer fcker;

m om dat hy geen geloove heeft-, foo moet hy

7cel van fijn gefichte en gevoelen hebben. Die
~ n'tquickfiiver wereken beven altijdts, alfoo

' Joet oock den Gierigaert als hy fijn geit han-

leltj In lijn ongeruite flaep-uyrkens droomt
'

ïy dat de Dieven fijn geldt geftolen hebben,

ïn loopt uyt fchrick naer de voor- deure , nee-
' nende meer Meofché dan hy'er in huys heeft,

ilck dinck jaegt hem een fchuldige fchrick en

reefe aen : de onrechtveerdige befittinge io

»em >is vol nijdig achter-dencken,en fijn vreefe

ol valfche voor-flagen endein-beeldingen;

• y doet hem dencken , dat elck verroeren , een

vlenfche,en elck Menfche een Diefis. Voor-
tffcvacr, een merckelijck proef-ftuck, dat een

churfde-confeientie het wit , ende de Doel-

>inne is van alle fchrick en vreefe. Sy is ons als

tuy fent getuygen : fy is een oogh-getuyge van

1 ons wereken ; een fchrijf-getuyge , en een

;ebrachte getuygeniffe van al de vcor-naemfte

Q 3 8e ~
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242 Or'zandts Heracütm ,

getuygeoiflen ende Regifters , vao't Racdi

hurs pnfer ziele. Een gefonde hant gebruycl

menfonder vrecfe-, maer hebben wy flechi

eeofeere vinger ,
'tfchijnt dat ons alles da(

wil ftooten , en onfe wonde verergeren ; alfo

is de confeientie van een Gierigaert en Woe<

kenaer: 'critfelen van een Muys , 'truyflche

van een blat , is genoeg om de (el ve in eeo gt

ducrigen alarm, en angilige koortfe te houdet

De Boomen en worden foo nietgefchut doe

'truyiTchen der Winden , als desGierigaej

ende Wocckenaers herte , door't geruchte va

een quade tijdinge: want de over-groote ang

en vreefe werpt haer in foo grooten onftaj

migheyt>als den ovetvloedt van ftereken Wijj

fy maeckt haer foo benaeut en beklemt , dat

daer door alfoo wel 'tgebruyck baerderfinne

verliefen , als een Dronckaert door fijn drom

kenfehap. Den vrede van een goedt genoq

herte , is gelijck den Ballaft van een Scbif

Laet een Schip in Zeegaen fooder Ballaft i

te hebben > elcken ftorm is gereedt om 'tSchi

inde grondt te helpen , maer alft wel geballa

is, al fchoon de wreede Winden hart ruyffche

en pruyflen , foozeylt het nochtans beter, e

oock gemackelijcker voort. Al de draey

wiuden van quaedt geruchte, angft, of vreef<

hoe fy een Gierigaert of Woeckenaers herte

ge
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fBefchreyende de Wereldt. 243

>emoet ontroeren en ontftellen , nochtans foo

jeeft een vroom genoegt gemoet,wat Winden

latter rafen endblalen, fijn hert engemoet

leedtsgegrort-veft , en ten goeden gelaftet.

Dat den rijekdotn den Mcnfche vreesachtig

roaeckt, en fpruyt uy t geen ander oorfakc, dan

om datfe hem kan ontitolen werden -

t
maer ai

wat van ons af-gefondert end gefcheyden is,

vvert haeft en licht verganckehjek.

Adel wort den Nakomelingen tot een Erve

naer gelaten. Rijckdom kanmen andere ge-

ven: Eer,enStaet 5
verwifïeJtby op-dracbt,op

sen ander. Maer Deugt en Geleertheydt , die
r
choone Peerlen

,
zijn foo vaft gehecht en ge-

bonden , aende ziele van een vroom vernoegt

gemoet, datfe in geenderley maniere van hacr

en zijntefcheyden. En daerom (èydt Ifocraks

oock feer wel : Geltjcl^inden Oorloge, om hcmfeh>en

te befibermen , kt yfir bettrü ah 'tgoudt ;
alfoo in

'fMenfcbcn leïe)i9v de (Deugt etide de GeLertbeydtktc,

alsgrooten %ijc\dom. Laet on s dan niet foo feer

trachten na Rijckdom , die ons kan ontftolen

werden, als na Deugt ende Geleertheyt > want

Deugt ende Geleertheyt ( de fchoone Peerlen)

moeten ons van GodtdeHeere gegeven wer-

den, dicfe ge\en fal acn degene diefe van hem
bici.ïen, fcy t hco'us. Laet ons dan met verftant

befluytcn, dat al wat ons gegeven ,
ofnaer-

gelaten
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gelaten wort, of kan worden,ons eygen, nacl

veel minder 0D6 ware goet en zy. Laet oos vee

liever trachten foodanigen Rijckdom naets

jagen, die uyt brandt, oorloge, fehipbrcuckc

en al 'tgevaer des Werelds met ons kunnen o
ver-vluchten. Laet ons de gierigheydt verfa

kcn,wy fullenrijck wefen. Luc. 11. ij. Cbri-

Jlus die fegt felve : Siet toe , en wacht u hert( ;

van gierigheyt cn fchrobberye j want nieman
en leeft van fijn goederen, al zijnfe hem over»

vloedigh. Indien dan ons leven niet aen der .

rijckdom, maeracnGodt is hangende: Later i

wy dan niet op onfen rijckdom , maer op hem

betrouwen, aen wiens wille ons heogftegoet

gelegen is , en ons vaftelijck belooft heeft ons

niet te verlaten, als wy op hem betrouwen.

StoHttesgevïaegt zijnde,wiede rljckfte wast

antwoorde , ende fèyde: (Die hetminjle begeerli

en met Jbeynigb te Vreden ü, Hy is genoegh ver*.,

forgt, dien Cbriflm toe-gefeyt heeft, niet te ft^l

len ontbreken : Hy enfalniet hongeren , djP
't Manna des godlijcken Woords fal fmaken i

hy en fal oock niet naeckt zijn , die Chrijlur

heeft aen-getogen j maer alleen voor fchad

achten, als'er yet van de godfaligheyt verlorenl

is met fondigen. Mlor. 8.19. Wie en (al denr

beyligen Qetms ( die "tgelt , dat hem Symm den

Toovenacr aen-boodt ,weygcrde,) niet meer

ach-
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<Bcfebreyende de Wereldt. 24/

chtcn, als alle de rijckdommen, renten, ende

ikomfteDdcsToovenaers? Lucas 16. 19.20.

v'ieis'er die den Armen, hongerigen ; ende

aeckten Lafims , met fijn gedult ende godfa-

gheyt, niet meer en fai achren,als den rijeken

freck met al fijn over-vlocdt, die hem de

Tuymkens van fijn Tafel weygerde ï

lek bekenne wel dat het moeyelijck is voor

ten Armen te winnen 'tgene hem ontbreeckt;

naer noch is'r een veel fwaerdcr laft en hart-

eer onder den Rijeken , te bewaren dat Hem

>ver-fchict • want om den rijekdom te verga-

leren is hy alleecn ; maer om hem die't ort-

\elen vindtmer veel. d'Armoede is wel haft

ïlsftael j maer fy is dacr beneffens een goede

Tucht- meefter der Ionckhevt : fy gerent ons

rotfnaerfacmbeydf , en orthoudinge der wel-

uften, en is ahijds een deftige Lcer-fchole der

^efchicktheydt ende goede zeden
j

ly is een

deugdt die hacr felven leert genoegen, om dat

3odt de genoegde Armen altijds toe-geefr.

Macrdegenedie den Rijekdom des Werelds,

ils een feergroote fake , met een ernftige be-

geerte (teeds na-jagen , ftcllerde daer in hun

voornaemftegoet ende vaftighcyt deslevens,

en als (y die verloren hebben , haer felven arm

deellendigh achten , die hebben hun veel

Q, 5" valfche
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valfche Goden verfiert -

y want fy hebben God
co'tGeltin gelijcken ftaetgeftelt.

jftUbony de Gueïarre fegt : (De meejle rnoeyte Mi

em Menfcbe beeft > ü niet om te hebben 'tgene by k-

hoeft, moerom te terfyijgen 'tgenehy begeert, Dacr-

omjndiea deMenfchen hun voegen naer't ge-

ne dat de gierigheyt hun aen-ract, foo en is*Ci

niet inde geheele Wereldt daer (y haer felven

mede genoegen konnen; wantgelijk als'too-

raogclijck is met de handt den Hemel te be-

reyeken, ofal 'twater uy t de Zee te fcheppen
j

alfoois'toumogelijckeen gierighen onverfa-

delijck herte te bevredigen in al fijn begeerte"*

maer indien fy hun (chicken naer 'tgenedaer

de redelijckheyt mede te vreden is ; en willen

fy de reden na-volgen , foo fal hun noch veel

over-fchieteu vau'rgene datfe hebben. Indien

fy niet veel en begeeren, foo fal oock*tweyni-

ge datfe hebben, haer veelfcbijnen te wefen>

want de kleyne begeerte fpruyt uyt groote ge-

noegfaemhéydt, en is d'overvloedigheydt ge-

lijck.

(Plato fegt feer fraey tot defe reden : (De Men*

fchen en s>ijn niet njcfc om datfy noytgeleert en hebben

hwifehen rijekje ma l$n : Want die gene die haer

felven tot den eeuwigen rijekdom willen bren-

gen, die moeren eerft, en voor al, hun begeer-

Hjckheden bedwingen, en dan huo voegen om
goc-
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M
wË

m

roedercn tc vergaderen > want die Man die ia

iin begeerte geen fekere cynd-matc en fielt,

tfai hem noch al te mael wcynig fchijnen te

vefen, al bevont hem een Heere te zijn vande

*eheele werelt.

Abcouder Mamu , als hy de Pluloiooph

Anaxagom hoordé verhalen , datter noch meer

Werelden ware ,
foobegoft hy feer fwaerhjck

te fuchten ende te klageo ; en als fij n Vrienden

hem vraegden,waerom dat hy fuchte,foo ant-

woordehy,en(eyde : towtyuMtitiikniw

genoeg hebbe* diïnjlc iikjxore datter ontaBjck mrd'

dm Z}in (niet w«cnde,dat elck werehs Mcnfch

een VVereldtin fich fel ven heeft ) en dat uk U*l

geen Heer en ben Van een alleen ,

Thiliffus van Macedonien , by gevalle Int zant

gevallen zijnde, fagh de groote fijns lichaems

io't zandt gedruckt
,
beklaegde de groote eer-

giericheyt en begeerlijckheydt des Menichen,

die naer foo veel Landen (tonden , en met bad

lengte, endebrtedtf, fooweynig Lands van

doenhaddcn,om daer in te ruften £>csleerc!>

de , dat indien wy naer de nature leven ,
foo

hebben wy akijds genoeg j want de nature is

haeft te vreden > maer foo wy naer de begeerte

leven, foo hebben wy altijds gebreck.

Het lichaem is elck een de mate van fijn

rijekdom en befittiogen , even als de voet de

mate
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248 /. Owzflidti Heraclitus ,

mate is vande fchoen : dat is, niemandteobè X
hoorde meer rijckdoms te wenfchen , dan fijt i

hchaem van noode heeft ; alfoo moet eeo ydei

Cbriften menfche fich felveo dragen in allefijr I

begeerten: want indien wy vaft en onbeweeg i

lijck blijven by de mate der nootfakelijckbey q

onfes Hchaems , foo fullen wy in al ons doenci

laten , oock de redelijckheydt onder-houden

maer ift dat wy buy ten 'tfpoor treden, en ovö i

de mate beginnen te gaen,foo ift feker dat wj

van hoog tot laeg fullen vallen , als ofwy var 1

een fteen-rotfe neder vielen j ende altijts meel x

en meer rijckdoms en befittingen fullen begee* sj;

ren fonder oy t verfaedt te werden.

En gelijck de Menfchen onder allen d cl-

1

Iendiglle zijn , die in geenen dingc genoegen
>J

en hebben , al hadden fy fchoon in handen tl
f

den rijckdom des werelds : alfoo in tegendeel, j

die de ziele fuyver hebben , hoe-wel fy met 1

verfcheurde en verfletene kleederen , arm eo )

gebreckelick leven, zijn nochtans veel geruftcr :

dan de onrechtveerdige Rijcke , die in alle I

'eckernijen overvloeyen. Het is feker,die een

fuyvcre confcientie heeft , die gaet met een

groote vrymoedigheyt, en volle verfekeringe
\

geüjckals ofmen oiyeindelampegote, om
baer klïerhey t t'onder-houden : öock trooft

hem bctrachtinge fijns handels ende wandels,

en \
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$efcbreyende de Were/dt* 24;>

nmaeckt fijn geloove vaft en vrymoedigh.

iy en wil geen ken-penning , als die in de

mnt-kamer vande deugt ende eerbaerbey t is

eflagen -> maer een ongerechtige ende on-

erfadeüjcke gewifle , is altijds verfchrickt en

leynmoedig ,
gelijck wanneer men d oiye uyt

elampewegh neemt, haar klaerheydt ver-

svackt ; alfoo trooft den Gierigen ende vree-

ën menfche hemfelven , door doefTeningc

an fijn onrechtveerdigen handelende wan-

el, met Land, Sand, Geldt en Goedt grofeu

root by een te fchrobben ,
voegende alfoo

mi's-trouwen by lijo ongeloovigheydt.

Derhalven , foo bctacmt het dan een groot

;emoct groote dingen te verfmaden, en lievet

.. racht te behouden dat middel-matigh is»

..cEerftcisgevoechelijck , het ander is nut en

i >rofijtigh , maer het derde is onnut en on-

chickelijck, door ü]n groote. Door de gulfige

. 'eelhcy t , wort het groen koorn begeerig , cn

;an niet rijpen. Door'tgewichtcdes Oofts

plijtende boomen : Even alfoo gaet bet met
Ie gemoederen derMcnfchen: Onmatiger*

oorfpoet is oorfake van haerqualijck varen
;

ulcks datfe niet alleen haerfeIven,maeroock

indere fcbadelick werden j nietongelijck zijn-

Ie de Beelden , die deneenen ofden anderen

>lompcn Schilder op «cn al te grootea voet
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gefchildert heeft , waer door baer kleynte d<

te meer af-fteeckt.

Oockfooift fcecker , dat zult-hoofdenc

kleyne verftandeo tot groote eer-ampten gc

vordert zijnde, des te meer haer ooverftan

gierigheydt en fchrobberye lullen ontdeckec

vvanr daer moet doch in t befte van haer bc

jagb.altijds hier of daer een Efels-oore, ofcc

Bockx-voet uyt fteken , daer fy aen bekèi i

worden.

'tls een flecbt Schipper, die't feyl voor tiji

voor windt , foo feer uyt-geviert heeft, dat h

'tfclvc als 'tnood doet, niet een reefjen en ka

in-bindcn. Maer wat fegt Iefitas hier op? W*

den genen Se bier bet een huys aen betander bechu eru

den eenen ac\er tot den anderen brengtMt dat daerfcbi

teen ruymte meer enjy , ené datfy aReeninttnM

des Undts wonen. Hierbewijftoos den Prophe

ïlaerlijck,dat defebedriegelijcke giencheyc

code fchrobberye in dier voegen fteets onve:

fadelijckis, en datfe haer uyt-fpreyt over

'tgene datfe niet en heeft, en hebben wil, lor

derfchier een voetaerde vooreen ander ovi

te laten, alsof de Gierigaerts cndcWocckc

naers de gantfche Werelt alleen molkn belij

ten, fonder datteryemandt anders in moei

wonen ? , , t

De aldet-galfigfte Beeften , die hebbe

eeoig
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ïïefcbreyende de WertUt 2ji

enige verfadinge , foo datfe geen aes foecken,

toch en rooven , ten fy datle verhongert zijn;

oaer de Gierigaerts ende Woeckenaers heb-

engeduyrig haer hert en handen uyt geftred:,

•m al te (telen wat een ander toe- komt
3fouder

»yt verfaet te wefen.

De heelc Werelt met al datter in is , en kan
aer onverfadelijck herte niet genoegen: hare

:hat-kiiten kunnen wel gevult worden , maer
laer grundelooie begeerte nimmcrmeer,want

y blijven fteedts onverfadelijck , als de Helle

clve, die noy t feydt: Het is genoeg.
Gelijck de Menfche een vermomde koppe-

aeris van fijn eygen {elven , en vande hoveer-

jyej alfoo is den Gierigaert of Woeckenaer
1c koppelerffe tuiTchen hem ende de gierig-

leydt: Hy hecht het eenc huys aen't ander^

iet een ftuck landts aen't ander
;
en Godts huys

:o erve wordt naeckt en bloot gelaten : den
)randt ontfteeckt in't eene , en verflint het an-

iere > even als den Arent,die een (tuck vleefch

;eftolen hadde van den Autaer, daereenkole
yers aen hing , en ftack daer roede fijn eygen

: ïeft in brant. Waer by ick fegghen wil, al dat

en Gierigaert of Woeckenaer heeft , en is

aacr mortel omkalck te maken , en wat hy
ock krijgt (ja al waft een Koninckrijcke) ten

ient hem maer tot fteenen om een toorn te

bouwen



25* A Ori^tndts Heracutué,

bouwen in't middel-punt der aerden; foo dat

zijn fpitfebuyten Godts Throon uyt ftrecke.

Sijn gierig en onverfadelick herte belooft hem

de geluckfaligheyt in't midden van fijn winftc,

al i(Te noch foo qualijck verkregen * Maer wat

kreeg Gebajy , opfnappende dat goedt beetjen

,

anders dan een melaetfheydt ? 2. Cm. 5. 3$.

De Babilonifche Mantel Aèbans , brocht hem

de ftecnen om fijn ooren. En de dcrtigfilver

penningen , Judas de ftrop om fijn hals. Der-

halven fegt Salomon Teer wel ; Het Broodt des 1+

dtogbsfibijnt ïermaeckelijc^ te ztjn> maerdaet mp6rt

tenen d n mondt vol zantsdm oVer. Sommige m#
gcnfullcnde hartfte (felfs oneetbare) fpijfen

verteeren , dacr and're d'aldcr-lichtlte ipij
r
c

moeten uyt-braecken , en over de leckcrnye

fclfs klagen. r

iDaer zijn fommige fpijfen die feer lieffelijck

ïijn, ende aengenacm om inden mont te hou-

den, maer naer dat fy eens ingeflockt zijn, foo

gevoelen wy
,

gelijck de Vifch , den hoeck in

onfe krop fteken : inde nrage zijnde, maecktfe

ons dood kranck, foo datwy geen deeg en heb-

ben , voordat wy de fetve wederom hebben

uyt- "ebraeckt. 0e boofbeydt Pasfoet in den mont,

tnde by Verbergdenfe onderfijn tonge > en bieltfe Va/l, die

omme-wentelende infijnen tnont,als een klomfefey^etg

MaerwatM bet*. Paftkm oocKjbofeit infijn buycl£

ovetn!
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Befcbreyende de Wfreldt. 2 ft

\mn\fijn Jpijfe Viert Verandert in adder engaüel by

*-fi l0^™ Ver/Jonden, enk moetfe TVederm o\er-

'èVen ; en Godfalje uyt fijnen bnyc\ ruiten.

Soo .haelt als Acban heymelijck gcltolen en

oegraven hadde 'tverbannen goet, een kofte-

lijeken Babilonifchen Mantel , tweehondert

lïckc! filvers; en een Tonge ,
wcerdig vijftigh

fickelna den gewichte , foo is fijn dievcrye

door Gods rechtvcerdig oordeel terftont ont*

deckt geworden, ftraffende hem,en al de fijne,

Scggcnde : Qhy hebt bet bcymcHjcJ^gcdaen, deb ii\

wilbet doen Voor denprtufcht n Volehlfra l ,inde dender

S'Mnen, ïofue 7. Nu ftaet hy bier vol angfl en

vreefc , om te lijden over fijn godtloosheydt;

Roepende met luydcr kelen : O Hccre ! nu
moet ick met pijne en fchande derven ; Och !

dat mijn fondige gewiiïe met my fterven kon-

de, hoe geluckig loudc ick zijn ; maer nu moet

ick fondcr hulpcen barmherticheyteyndeloos

terven.

Derhalvcn dan , die aen den angel van Gie-

righeydt ende fchrobberye nieten begeert tö

verfticken, dat hy dan aco dat fchadelijcke aes

des bedrogs niet en fpelc, noch en fimele • want

den liüigen Duy vel, en de AJTcreldt bedriegen

bcyde door fulcke ende dicrgelijcke middelen,

infonderheyt die gene die alles door gicrigheyt

en woeckcryc foccken by een te fchrobben.

R Hier-
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?• Orizécnfos Hewlitw *

Hiefom fchout fulcke gebreken aU de pcfte,en
alsfenijri; want die van de klauw desLeeuws
niet en wil gcwont wefen , dio moet voor de
fclve vlieden , en trachten ( met den Koning
Sabmon) wcynig te begeren ; want overvloet
cn gebreck

, verhooginge, en vernederinge , is

tot een wel gcfchapen ziele,al even eens,gelijck

als Wolleen Keykcns,diebeytfebequaerazijn
om een Vakk te doen fpuygen.

Als Tyrtió die vermaerde Koopftadt fwaef-
Üjcfc fondigde, foo in verquilüngö hacrder
rijckdommen , als inde fèlve, door ongerech-
tïgheydt te vergrooten , foo wiert hare boet-

veerdigheydt aldus voor-geftelt j Haren koop^

handel ende loonfildm Heere bcylig %ijn : men enfiljè^

niettenfikatte Vergaderen, noch Verbergen; maer bm
fyopmanfcfapfil wefenVoor die Voerden Heere D?<men

9

l'fiie 2318. Den rijekdom diemen met koop»
manfehappen wint, kan fomwijlen alfoo godt-

Joos en onrechtveerdig zijn , als 'trooven ende
Helen fel ve- Liefde en trouwe moet den regel

in alle handelinghe wefen : maer die inde prijs

gebroken wort ; dat is fon de. Voorwaer een

deftigejefle voor deGiei igaerts, Woeckenaers,
Villers, Pluckers,Gefchcnck-nemers

y
cn voor

alle die hare handen befoedelen met onrecht-

veerdig gewin.

Laetfe vry van Tyro leeren, niet te vergaderc,

noch
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{Befcbreyende de WertU. ïtf
noch: op voor-raet by een te fchrobben

} de

doffe hunner tonden , tot over-tuyginge van

haer gierigheyt endcongerechtigheyt, opdat

Godt de .Hsere tot haer niet en fegge : Zijn

nnb de ffhutten der ongcmitigbeydt in vXoe buyfini

foo fal u ghrifbeydt en ftbroblerye Wfre ïerflindin-

gke.VHjht. Onthoudt u danghy Gierige end«

geldt -fuchtighe herten van die vette geldt-

foppen^ en maecktdat ghy met u goutende

filver alfoo verkregen , doet als DaVia dede met

het verkregen "Water van ftetblem , 'twelcfc hy

Uytgoot ende wegh wierp tot fijn verrijekinge

hier , en hare eeuwige bedelcrye en eyndcloofe

ellende hier namaels. Degierigheyt en ongc-

rechtigheyt en moet niet alken gewcert en uyt-

geroeyt, maér oock den toe ganck, en alle aen-

Jcomlten opgedolven wordcr^op dat het laetfte

niet erger en worde , dan het eerfte. Soo heeft

den wijfen Sabmon tot ruite van fijnVredc rijck,

fijn Broeder den Prince jidomam niet gefpaert:

hal? fijn Vaders Veldt Overfte doen door-

lemmeren: ^to/wontprieftert en gebannen.

Dit waren al gallen die fijn Koningrijck Toch-

ten te vermoeien en te verpeften* Heel anders

Hl met ons gelegen
, wy fweeren wel by den

Heyligen, onfc ziel kamer ep te ruymen > en

Godt daer in te laten. Maer wat Ht < d'Afgoden

•nfer aenbiddinge , als daer is 'tgout endc

Ra * filver
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I. Orl%aiu!ts TTeMclitus.

filver , &c. door gterigheyt , en fchrobberye

verkregen ,
blijven in haer geheel , en houden

hacr plaetfe, en Godt felvc ifler gelijck als uyu
gebannen j Ia de Afgoderye der gierigheyt cn

ongerechtigheyt ( Godt betert ) is nu loo verre

gekomen , en-foo diep in't dicpfte van 'smen-

ichen herte gekropen , datfe noch God , noch

Menfchen, meer en kennen ; maer alleen hun-

nen M&mmon , dat is , haren Gclt-godt , die fy

altijdts geerne als een afgodt eeren en dienen

willen. Wel wat raedt dan met den armen

Menfche ? foo lange ftrijden met den Geeft

tegens 'tvleefch , tot dat den geldt-Godt onder

de voeten va! 1c : Wy moeten doen, als Moyfei

dede , als d'Ifraëiijten haer befondigt hadden

met het goudc Kalf, hy en brackt niet alleen

in ftucken; maer verbrand' het tot aflehen,

en gaft d'aenbidders te drincken ; op dat het

daer na, met het vleefchelijckc uyt-wcrpfel

door-mengt en vereenigt zijnde , haer tot een

walge ende af-kecr voor den geeft foude ver-

ftrecken. Soo moeten-onié afgodifchegeldt-

Goden vcrmalet cri^ vcraffchet worden , dat

wy daer altijdts een walge en af keer van heb-

ben? 'tGcncdat wy te voren als een offerhandc

den Mammon otterden, laet ons
(
fonderuyt-

ftcl)datfelvedenAutaerdes Heeren heyligé,

dat zijn de Arme cn behoeftige menfehen , die

nu



_e de Wercldt. z?7

mindeplactfevanden Autaer des ouden Tc-

hments gekomen zijn. Wy Tullen van God en

1de Wereltgeprefen worden. Abrd-am9 Maria,

nde meer andere hebben fulex gedacn>en dacr

loor fulcfc een voordeel en profijt met haer

'out en filver gedaen , dat nu hare namen ,
als

biamanten in't gout, door de gantfche Werelt

eyftcrenenblincken; daer in tegcn-deel den

•ijekenen gierigen l\dal, voor onfen geeft e-

jjcken2)^/WGodts lieveling, en fijne Krijgs-

lieden nieten haddc. Enden rijeken Vreclc,

iat gullighe Vereken , dat niet een hayrtjen

van al fijn goedt en haddc voor den armen

Lazaro,nu beyde voor alle hare 1 ijekdommen,

niet anders ah een oncerlijcken ende fchanda-

leufen name en hebben na-gelaten ; om datfe

haerfelven moet-willens aendekluyiters van

haer gout en filver hebben laten binden en valt

maken.
Indien een Water op-gehouden wordt ,

en

lang blijft ftaende op een plaetfe , foo wort het

ftinckende: Alfoogaet het oocfc metderijck-

dommen ende goederen des Wereldts , die de

Gierigaerts en Woeckcnaers op fluytcn en be-

waren ; maer fy behoorden liever met de felve

te doen , als de veritandige ende wel ervarene

Huys-luydé mee hare landen doen,die 'tregen-

water in eenige Putten vergaren en bewaren,

R 3 om



2jo L^Orizanjts Etermttus»

ora'tfelvè nafléfhant «oor fekere kleynegriy»

kensof vborkens incte alder-hoogfte p'actfen

te leyden > cn dié de yódüichey^t meeft ifitf

doen hebben. Ons Voor ouders hadden alle

ovcrvloet, onj c&tïe Gpd fijne t'Mérfqèn ende

den Keylér fijn Chijris gaven.
' J
|feeVmcJn Viht

nu M enfehen , 'die noch 'teen^ ncitft 'tiBtfer

doen : fy en geven Godt niet dat öobls ïs, nóch

oock den Kèyfer dat hem toe-konit;' en dadfs

omgaethet veef-rrdts Janden ên'luydeh föv

qualijck. Dacr ziincfer yecJ ( Godt betert) die

haer handen tot den ellebogein haer,en in een

anders goedt fieken\ die naeüw'tuycerfte vai{

haer vingeren én töqden natmaken', om haer

even Naeften, te tulpe te komen, én tel'avenf

want even als een waterfuciitieen door tdriné?

ken fi;n dor ft vermeerdert , ionder oyt verfa-

digt te worden , alfoo én kónncn de groote

fchatten des Vvlereldts ( al watt een geheel Ko-

ninghrijeke ) den afgró'ridt haèrder,l>egeerteii

niet vullen , macr maken 'tgat alti,ts wijder en

dieper tot ver i I i n d ing h c. En i ft datmen haer

fulcks feght , .jfadeUjciUtebbQnfy een fchoon

voor-werp, feggender de noodfakéü ckheydt

vermaent ons , dat wy tgoedt fqllcn na-iagen
j

indien wy geen goedt en hebben , föo konneri

wy niet leven; indien \vcynig,Too leven wy

armelijckj maer flft ons watruymer en rijekdr



IBefthreyende de WereMt, 15 9

in komt, dan leven wy loffeüjck ; ons gefont-

heydt wort dan waer genomen , ons kinderen

beforght ,en ons vrienden verfien. Waerom

fouden wy foo gebonden zijn , ten dienfte van

onsdarmen l ghy moet weten, darde fubcr-

heydtons frisen geiondt matckt. Men vindt

nergens befchreven , dar de fpaerfamc eer.igh

over-loop vande Macggehadt hebben , 'tzy

vanonder ,of vanboven ! waerom en (ouden

wydan( met de M -.ere) niet Iparen en garen ?

waerom fouden wy foo over-dadig dien goe-

den Godt lijn gaven verquiften ? en van onlèn

buyck ons Godt maken ? Maer waerom en ge-

bruyekt ghy Gods gaven dan niet recht? waer-

om maeckt ghy van u goudt ende illveruwen

afgodt ? 'tis wel waer , de prijfelijcke Miere

gaert enfpaert,maerbetamelijck,en matelijck

tot een goet eynde • want foo haeft als de felle

Winter begint , houtfe haer geruft , en leeft re-

delijck van datfe vergadert heeft. Maer ghy

Gierige ende gcldtfuchtige Menfchen , en Jaec

noyt af van fchrobben en wroeten, noch in

brandende hitte , of ihaoge koude j noch wa-

t«r,noch vier, ja felfs geen wapenen en konnen

u weer- houden, om u felvenrijckengrootte

maken 5 dacr ghy nochtans weet, dat derijok-

dommee, Hoogheden ,Eeren,Officy en, ende

diergelijcke uingen meer (daer de wcreltfche

R 4 Men-
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3.6o '7. Or.%andts HeraclittiSj

Meofchen hier foo veel wereks van maecket) j

rnenighmaels den Menfchen verlaten terwij; I

hy noch leeft , endeen blijven hem oock ntl;

langer by, dan tot in't Graf : want als heil

'tfV>ndam:nt begeeft, foo moet noodfakelijtl

'tgantfche buys on>val!en , en dan en vindit

noch veel'tijdts hare rijekdommen geen El
genamen , als mi flemen een nagel- vriendt,fl

verre kennis , die den ontöeldenln't duyfenll

lidt naeuw en beftaet. Derhalven dan,gelij:r

wy iïen dat de gulden en filveren Vaten , «

klaerheydt der Sonne ontfangende , door al
weder- fchijn defelvc wedergeven : alfooal

wy door Godts genade wat goed tsontfangfll

hebben, foo moeten wy 'tfelve mctdandl
baerheytgebruyeken, enonfeneven Naefttl

te hulpe komen, infbnderheyt de Bondgenol
ten des Geloofs : Want den blijden ende mil

den Gever heeft de Heere lief. Laet onsdJ
mi ld el ijk geve daer'tbehoort,elck na fijn (lal

en vermogen , wy lullen van God in fijne licfié

aengenomen worden , en 'tfalgefchieden ,i|

dat wy hier rijckeli jek fullea gefaeyt hebbel
dat wy hier naer oock rij ckelick fullen maeyf
Den Armen te hulpe komen, is eenteecko*

van rijckdomendeovervloet, maerdie t*onl

nemen» is een recht bewijs van armoede e

ellende. Derhalven,foo is een Menfche gierif



in

fBifihreyetide (k Werddt. iC i

ie niet eo geeft nacr fijn vermoghen j
noch

recker die niet en geeft • en noch gieriger

ie'tfijne en een anders vaft hout j maer boven

l!e is hy vreck en gierig die hem felveu fija

'oedfelonthout, cn vermaeck heeftin onge-

echtip gordt by een te fchrobben, fondcr oyt

•erfaedt te worden : want hy verlmoort in fija

i , freckbeyt ; eu fijn winftc en is hem maer een

>ntltekioge v,;n begeerte om meer: by is als de

Helle felve , die nimmermeer uy t cn fpout , en

hoe by meer wint , hoe hy armer en ellendiger

wordt. Sal gicriqhcy t, lal begeerlijckheyt feg-

gen ,'tis genoeg? O neen ! al kondy foo lange

leven als Matbttfalem > en hadd' de fterekte van

alle lichamen in een lichaem , foo en foudy

daerom niet tc meer verfaer worden, foo lange

als ghy in qnade luften dient. O Slaeffche

Dienftbaerheydt.' laet ons daer indoenwac

wy willen , wy zijn ftecdts over- vallen van een

onverfadelijcke gierigheyt endefchrobberye,

die in ons alle godtloosbedcn bienght. De
gierigbeydt cn ongerechtigheytis't A, B, C,
en 'teenige grondt- boeck , daer alle andere

fonden opgebout zijn en op ruften^ lafy mach

met recht wel bet kot en de ftinck-gote der

goddoofengenoemt worden, daer alle andere

godtloosheden komen logeren en herbergen:

Sy is de Bacr-moedcr van Doodteo Helle

:

R; dc
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I Oriztndts Hemlittts,

de brandt-fackclj de verley dtfter s ja den Hel-

fcheü Duyvel fclve, die ons onvcrfadelijck in'

t

Helfche vyer doet vallen.

De Wereldt is rondt , en 'sMenfcben herte

vier-kant , nu een ronte en kan geen vier kant

•vullen, fonder de hoecken open te laten
;
en of

een Gierigaert ende Wocckenaers herte de

gautfche Wereldt badde , noch foude hy foec-

ken dc hoecken te vullen. Hy is cv en als een

Hondt, die met opener kele 'tbroodt in-flickt

fonder fmaecke,om meer te hebben ; want al

wat het geluck hem geeft,fluy t hy knap in fijn

Koffers, en loert aitijdts om meer fijn k«ffei%

hem als een Dool- hof, wat Geldt en g^et dat|

ter in komt, 'ren kaudcr niet wederom uyt i

fijn herte kan foo weycighvan't goudtende

fileer vcrfitt worden,aIs'tlicbaem vandeluch-

ren doet: want een kifte volluchts,is ledig,foc

datter noch vele dingen in mogen : foo mede

is een Gierigaerts ende Woeckenaers ziele vol

lijekdoms , en ledig, foo datfe van d'ydelheyt

niet en kan verfaet worden. Gecke Menfchcn

fijn qualijck wijs tc maken , fy blijven altijds

geck , noch veelminder zijnde Gierigaerts

ende Woeckenaers met 'sWerelds goet te ver-

ladigcn , want fv zijn foo onverfadelijck als

Aerde en Helle fëlve, die ooyteufeggen:Tis

genoegh. r
ten
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<Befihreycnde de Werddt. 16$

Een Gierigaert of Woeckenaer is foo oo-

h jachtigh ia al fijn doen: hydraeyt en keert

^n goede, gelijck een (Jeure op baerduymen,

ii verdwijnt ais een tweeden Jchab, om een

ider Mans Acker re hebben ,
neynende dat

yder niet wel aen.co is ,
terwijie hy by fijn

ebuer.n woontjnieroant en is hem foo iiefen

eriTgenaem , daer hy morgen-fpraeck en

eurfe praet mede houden wil. Sijnder eenige

iloedt-vrienden die hem komen befbecken,

y hout hem voor verdacht ; en oordeck dat

iet al Wolven en Gieren zijn , die om 'taes

lenen fwieren ; dat het horflelen of dreck-

'liegcn zijn , die om haer voordeel en prt iijts

^ille,op fijn goedt komen aen vliegen s
en als

ly't door gierighey t en woeckery e al t iamen

(».;: 7efchrobtheeft,foo en heeft hy veel-tijds voor

il fijn groote forge en bekomme rnilTen ,
geen

mder vergeldingc als den laft ende de lorghe

:••;:•.« van fijn kioders , duchtende , dat hy te lange

leven fal; en fien hem aen als een Gier- vogel

,

;
: een Krcnge doet > d'eendiehaet hem in fijn

herte, om fijn Duyvclfche gierightyt,en bout

hem vooreen \rcckenHont>d'ander hem aen-

VGende, vleyt en fpotmethem; om ftoffe te

. < hebben, om daer op te bijtenen te knabbelen.

\ Die hem int ooge alder-aenpcnaemft fcheen

te wefen > die wenfcht hem dat hy de moordt
fteke.
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2^4 Ori^andts Heraclitus ,

ftcke Niemandtcn Heft hem foofeet, of

co fouden hem veel liever doodt , als lever

lïeven. Sy roepen tot Godt io haer vervloeckt

begeerten: Heerc • doet my doch die genad:

dat mijn Vader haeft (lerven mach, op dat ic

lijo ampt ,
(ijn bcdieninge ,

cn fijn rijckdot

mach erven : beftiert doch dat ick een goud

mijne voor mijn voeten mach vinden: maecli

dat ick geluckigmach zijn in mijn fpelen: d.

ick een rijckc cn fchooneAdcHjcke lufvroaèu

mach trouwen: dat ick in Staet enOfficy

mach komen ; op dat alles na mijn wil C

wenfchen gae. Sulcke en dicrgelijcke godt

loosheden meer , ftorten fy tegens hem , voél

den Heere uyt , fbo dat haren trooft meel

vergaet , als hy haer meeft van doen heeft ;

Sy achten hem als een Hond: in een radt , di

gcarbcydt heeft om 'tSpit te wenden,eo dat f

daer na/tgebraedt fullen eten. Maerhoor

wat Itftenalis hier op feydt : (Daerügeen dingh on j

Itjdeltjdqtr, nochfmaerér om dragen , dan een WijfM
haer Man te >eel goedts by brengbt. En daerontj

willen degene die arm zijn, in ruft eo vredr

leven , foo moeten fy hacrs gelijcke trouwen

en geen Goudt noch Vijgen , onderden Efel'

Stccrt foecken ; want fy fullen haer bedroget

vinden. Dan CGodt betert) wy ztjo meeft al

van ecnen aert , en (choeyen op de vaorgaendc

leefte > een yder wil wat hebbeo , dat ick my
fchien
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tiefibrcymb de WtreldL 16

f

hierfchame te leggen: den Hooveerdigen,

il Staet, en Ecfe inde Werelt; den Giengen,

jekdom en overvlocdt > den blocdt-giengen

?rhael en wraecke; den Epicunft ,
wel-Iuft

nvermacckj d'onvruchtbare , kinderen: de

nkuyfche,fchoonbeydt. Eenyderwilna fijn

ift en begeerte gedient wefen,al ift fchoon tot

jn bederf. Die 'sWerelts rijekdom en fchoon-

eydc wil trouwen, kan de Duyvel feifs wel

tjegenen door dien hy met fulcke middelen

ock bcgaeft is; maerdiede Wijt heydt , die

:hoone Peerle trouwt, die trouwt een Engel;

idien hy 'er geen en trouwt , foo trouwt hy

an foo een uytnemende Deugt,die met reebt

yel een Engel mach genoemt worden. Dc
ijekdommen defes Wereldts , worden door

weet en arbeyt vetkregen,metforge bewaerr,

;n met droefhey dt verloren. 'tSij n arghliftige

Tienden, alder-veerft van ors
3
als wijle alder-

neeft van doen hebben om ons tctrooften*

3erhalvcn , laten wy dan den rijekdom des

vVerelts verlaten, die den wereltfchcn Menfchc

vergunt en gelaten wert ; want de Vrome, die

iaer met dagelijcks broodt bevredigen ,fullen

lier ,en bier naer genoegh hebben. Macr die

loyt genoeghde Gierigaerts en Woeckenaers-

jefwaren , verteren ,en verdoemen hun lijf en

?n ziele, om haerKinders rijekende groot

te maecken , ende en durven haren noodt-

druft
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266 1, 'Ori^thdts Heraclifus,

druft niet nemen ,
yan'tgenedat fy bcfittei

j

Wantgelijck 'tgewichte van'tpack , dat'd< I

Bfel latiig draeg t , is totprofijt van een and$
j

alfoois den rijckdoin van een GierigaeVjLi I
Woeckenaer, ( met grooten arbeyt verkregS J
tot voordeel van fijo Nakomelingen

5
die yjse I

tijds fpelen,foo gewonnen fpo verteer^ *tje$i »

yande kiuderen leert oos , of fy de droef befi 4

pfde tóijfcbap van haer Orders zijn.

Onder andere,is dit een fake aeVi-rnerokei *

weerdig, en nochtans aeerlijck omYien j H«

vernuftigJi.dat dc Menfchen van onfer Etu«5 i
zijn, pm alle Eer-ampten te vertinnen

; ho 8

kloeck^hertig in dïe'taenveerden-, boe^ftout

moedig in die te geniéten -

9
hoe kloeck en vf3

ftandig in die tonder-houcfen , en eyodelingJ

hoe arm en faligh in de felve te verliefen: waje 1

al de gropfe beforgtbeden , die d'Öuders hel 1

be nom hun felven rijck en groot te maeckei I

ten profijte van haer kinderen,dic beneerftigef

de kinderen wederom te verquiftenj daerot

laet het u gefeydt zijn-, 'tgene dat de Vade

wint al w.aeckende,verquift de Soon al flape

de ; want het gebeurt veel tijdts.dat de gierig*

Rijcke, weynighdeugdelijcke Kinderen heb
j

ben, om dat in den voorfpoet altijdts een on

geluckigeFortuyne wefenmoet.

Menigh Troetel-kintAvort van fijn Oud
m
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de Wereldt. :6y

riet den rijekdom wegh geworpen. Groen

out krimpt enfchrimptaltijds in een , daer't

ejaerde ftant houdt. Mt nigh witte-broods

Linds ziel en leven is door den rijekdom , en

uadeopvoedinge der Ouderen , t'onder ge-

iracht. De Rijckdommen des Werelds en

;ijn niet altijds met wijsheyt en deugt veree-

iigt. De Stamme van den geloovigcn Cakb

:an wel een boos-aerdigen 'J\abal baren. De
)eugdt en d'Oprechtigheydt en zijn rieterf-

>aer, alsoofe aerdfebe Goederen zijn. Seld-

aemis't, dat Godtde Rijckeende Machtige

les Werelds een volkomen vergenoegingh io

laren Staet gegeven heeft
j
fomtijds moeten

jr wat hebben om te klagen over 'tgene twelk

en bittere fmaek aen haer foetfte bete brengt,

nhaer geluck ielfs ongeluckigh maeckt.

j Is dit niet aen-merekens waerdigh , dat ge-

.. ijck den rijekdom een gave Gods is , voort-

komende van fijn heyl en zegen : dat alfooin

; egendeel de gierigheyt en fchrobberye is een

echtveerdige wrake, dien hy uyt-voert over

. leGodloolej (lellende haer om haerfonden

.«rille in een verkeerden fin. Laet ors dan He-

yervijftigh jaren arbeydenom onfe Kinderen

wel t'ónder-wyfen , als eenjaerfchrobben en
wroeten,om defelve rijck en groot te maken j

Want , wat baet het , dat wy veel korens ter

Meule
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t6% I. Oriz*ndts HeracHtus, ' ""P

Meulc brengen, indien de Moleootftelt eng-ft

broken is , waer by ick leggen wil , dat het \

vergeefs is fchatten te vergaren, als d'Erfgen><j

men niet en deugen , om de felve matelijck i

befitten, endeden nootdrufti(>en Weduwe

ende Weefen te hulpe te komen. Het ftadi

wel , en is oock vorderlijck , dat de Kiodertf

gelijck fy 'rgoedt haer 'sVaders erven , dat*;

oock mede fijn eer en deugt aen-nemen > mas

wat ift ? de rijekdommen des Werddts dienn

de rncefte Iongelingen meer tot ondeught, a

tot deught midtsdatfe haer corfake en gel

genthcydt geven totledigheydt; waer uytak

godtloosheden ( als uyt haer ecrÜen 00

fpronck,) voort-komen.

Ick bidu, hebt eens acht , hoe veeijonvc

mogende Luyden haer Kinderen datter rijc

cn groot geworden zijn 5 en in tegendeel ,
M

veel Rijcke die groot goed t va»* baerOuda

cn vao haer Vrienden ge-ërft bebben,tot atre

Bedelaers zijn geworden * Dewijle het dan a-

leen in Godts macht ftaet ;
rijck en arm :

maken; waerom bekommeren wy dan o>

felven foo feer om onfe kinderen rijck en grot

te maken? waerom fchrobben wy dan foo vel

r/eldt en goedtsby een , en dat met ongerec

tigheyt, het welcke onfc kinderen doch niet

goede komt }
en anders niet en is , dan dat w

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



Tefcbreyende de Weereldt. 169

es felven,en andere, uyt fuypen;en laten ons

,

confe kiudcrcn.de gewitte verdoemenifle tot

n erve na •

Een Ceker koopman , int befte van zijn be-

i;h en leven , verliet zijn kooproanfehappen,

i>ghende: Dathy njc^gfonoechvw , engheen

Itkdom meer en begeerde ; en als zijnHuys-

>ouwe hier feer teghen was , en achte datmen

>or zijn Kinderen oock lorghc moeit diagen:

bo fprack hy ( onder andere reden ) dat byge*

'>ecb hadde om eerUjck te leven , en cm zijn Kin.

renvoor te helpen* indien fy h*er tot Deughten

;rbaerbeydt begaven \ en oocl^Uever budde,datfe

aren eerlijcke en neerfiige windtrs ,
dinfcban-

iluck* ™de ledigbe veneerden \ En datter oock,

w tijt van gbenoegen behoorde te stff» bj de/lerfe-

'cke menft hen. Hy wift wel , dat de genoegb-

croheydt des henen, was als een ghcneralc

prgatie tot fuyverighe, die al de (chadclijcke

jmeuren der gierige begeerten kan wegh ne-

en . Mijns bedcuckens, (co en kan ons in

delijckedinghen, van God deHeeregheen

rooter noch meerder fegen gegeven worden,

li de gave van ghenoechfaemheyt ,
ghriijck

\tlomon feyt i "De rechtveerdiohe die eet , dat zijn

\iele ^adtworttdaer- en- tegen desgodlooftnbuyck

'jwft nimmermeerghenoegh , Pro. 1 $ • 1 5. en dit

d'eenige oorfake dat Gods lievelingen alüjrs

rehenoceht , en wel te vreden zijn , en noyt
h * S en
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z7o /. Orinandts HeracUm

en klaghcn van ghcbrcck . Door lceftdc hl
Schriftuyre , ghy en fait daer in niet ccn^fii
bcelt van mifnoeghen van cr vinaen : lef
wel integendeel, hoeverghenoeght enig
vrede datfc altijts geweeft zijn met hetge^at
haer God de Heere gegeven hadde. Ondei&
deie ftaeltjens , ghceft ons den Patriare^lé

dit ghenoegh te kennen , fegghende : S**W
met my fal zijn, en my beboet op den wegb dient

reyfe x
en my broot ieten gbeeft, en kleederen ant

trecken* endemy met vrede voedert* huys tot

^

nen lrader brengbt ,fofalde Heere mijn God
Cjen.18. 20. 11. Soo bevredight wasd
Hemelingh , dn hy niet meer van fijn G
begeerde , ahbroodt, om zijn Hongberit fti

en kleederen 1 om fijn Naecktheydt te dec

Het is feker , de gave van ghenoeghfaemh

des hertcn,is fo uytnemende, nut, en heerl

v» or de Ziele, datfe de Heydenen felve als 01

al ghemeen teghen.gift der gierigbeydt en onr

rechnqheydt geftelt hebben , gelijck Seneea U
ver fey t : *Tts noyt te tyeynioh , datgenoecb «;f

noyt te veel, dat metgenoegb en ü» Ende Socratt:

Zijt arm van begeerte , gby fait baefi ruck^ Vlv/t j

Wie is tijck? die luttel begeert. Wie arm

die rijck en gierigh is ; Want hem ontbreect

de gantfche Weieldt , wiens hongherighc t

geerte de ghehcele Werelt niet voeden en ka.

Ef°P
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'Befcbrejende de \tereldt. * 7

1

Efoptts, Kende een bedroeft Menfche dje fijn

l,at gcftolen was, dien hy inde aeide begraven

hdde, fulcken mifbaer maecken, alsof hy t

toninckrijck der Hemelen verloren hadde,

jdc tot hem-. : Dat hy een {leen van gbelycken

<e\\icbte nemenfoude , ende die inde felveplaetfe

traben ,daer z.ijn geldt geleghen badde , en dat hy

m vaftelijcl^fotéde inbeelden , dat het fijn vongen

uckdom Warei ons dacr mede kerende , dat

et eene hem niet natter en was dan 't andere:

idat goudt, filver,ende alle andere kefte-

jekheden meet ghen goederen en fijn , dan

leen voor die ghene ,die defclve recht ghe-

ruyeken konneru. . Want voor de fulcke fijn

y
goede fegeninghen Gods, en merckelijckc

niddelcndcrdcughden, alfoo Wy ficn in•Sé**

non, Abraham, Lêth, ende meer andere God-
'

atïghe Mannen , dacr in dc fpreucke der H.

ichiifturewaerachtkh is; De wUj"beyumet een

rve, is goet
j
ghelijck <Pa*l*êOb$ datfclvighe

len wijlt, fegghende i
dat God de Heere ons alle

'linghen hier njckelijcken gbeeft.omdte matetijc^

e gbebrvjeken , om goet te doen , om rijck te Vvorden

ioor bereken van bermbentgbeydt ,cn om onsfel-

veneengront-veftte legghen mt toekomende ,
op

iat \\>y \ KoninckijcK d<" Hemelen moghen ver-

[krijgben, 1 Ttmotb.6. Van God de Hecre ghe-

fegent te worden metRijckdom, ftacr,en eere,

S 1 iukx
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2 7* /. Ortz,<tndts Heracüw
fulckx hebben Gods iievelinghen altijtsoo
een groote weldaec Godts ghehouden

, gejd
Vavit feyt Pfal i M-z-iMetgeflacbt des vrl, t ,

falgefegent fyn % Ryckdom envolheydtfdin kn
huyfe ^«.Maer by wien vintmen nu meer b.
veerdigheyr, gicrigheyt.en ongerechtighe*
by de gene^die God de Heere met overvlc,..
gen Rijckdom, ftaet, en ccrc, ghefegcnt heft

Seltfaera ift, dat de Rijcke en machtighee
Werelts met abraham konnen feggen : Htt.

ben maer aerde en affcben, Genef.iS.ij. ft
haer Muyfijckenis nuniet anders: MgntyA
verftandt, engoetbeleydt, heeft myfo Tydttngv
gmuckii "Doch 'ten ü fonderfvpeet en a4eyt #
ghsfebict. I heb foo veelgeit en goets by tem*
gaert&ie kan my na deeren}lebben nufoo rijcfy
mzcbtigb geerden, datmj niemandt miffen, nh
ontbeeren en kan ; Wat vraegh icl^na mtjnevl
menfehejiem ier een armen en naeüen bedelaerj

Hoe (oude Abrabtm Cip barmherrighejt
en medelijdend-ghcmeedt

, tot d omhaling 1

»

der vreemdelingen hebben konnen bewijfeir
indien hy arm waergheweeft ? Sccl. 7. 1 1 .

Hoe foude/*£ fijn mildigheydt en goeder
tierentheydt aen de behoeftige Menfchen heb
ben konnen betoonen.fonder Rijckdom ? Ho
foadeSalomon zijn Koninghlijcken Staethcb
ben konnen bemyghen: U feifs zijn grootei

y ver ende Gods', dienft in 'c opbouwen de>

Taa>
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HefchYtnie dc Wereldt. 17$

eropels *, midtfgaders, zijn groote wijfheydc

,,<idcwetcnfchapindenatueilickcPhiiofophie,

. )o God dc Heere hem niec ovcrvlocdelijckcn

5 ,acfcgenc en hadde met defe middelen? Dc
tj'ijckdommcfl zijn eygentlijck gaven en fege-

ngendes Hcercn;en daerom woidcn fy oock

. -are goederen gcnoemr} alfoo (y in haer feiven

:>et sijzen ons veel ware goets in brengen, fo

yanneer wy die befïtten komen fondetdaer

mbefeten te worden. Leert danghy Rij<.ke,

1 Arme, dat de boofhey t niet en is gelegen in

moede of iijckdom_;macr in menleken J.ie

:felve niet recht en gebmyeken : NVanr, ge li
j
c k

2 Armoede ende den Rijckdom des Wwits,
en ondeughenden groote hinderpalen zijn ; al"

)o in tegendeel, ftrecken fy den dcughtlamcn

)t groote vordcringe der deughdcn,daciom lo

'tgoet toe- vleyt, bedient n ampi als een goct

yt-deelder;foo u ontkolen worden ftcit dacr-

m geen teeringe, als of ghy van u welvaren

i 'aett berooft ; macr verbhjt u, dat ghy van ioo

sn ghevaerlijcken |aft ontllagen zijr~.

Rijckdom ende Ai moede , fijn twee regen -

üijdege dingen in dit leven •, die» na ón (y wel

f qualijck ghebruijekt worden, Hemel of

-lelie vtioorlaeckeni onaer de gierigaeirs ei de

oeckenaers r zijnde op den knobbel- wech

er ellende, zijn dubbel ellendigh ; want iy zijn

Hrcets inde helle, of de helle is in haerj hier

S 3
uyt
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174 1. Oriz-andts Heradittu,

uyt volcht dan , dat de arm-genoeghde- vror>

wandelen op den wech ter Salicheyt , alrei lj:
;

1 '

inden Hemel, of den Hemel in haer is. Vip
fijn twee weghen in defe bedroefdeWerA ) #
door d'een loopt-raen den wech des 1

*!

maecks , om alles grof en groot by een i

fchrobben tot de verdoemniffe j en door d3» tl d

dergaet-raen den wech des droefheydts ta I uw

berouw en leet wefen > tot faligheydc. Saltg \

zijn dandieghene, die op den wech desdroe
j

heydts wandelen; wantfy nemen 't rijck d

He 'nelen in.

Nu dan, alfo de Rijckdommen des Werel
middelen fijn waer door de deught haer felve 1

bekent maeckt, fullen wy daerom feggen> d. I

fy den menfehc detighdelijck raaeófc? dat, oVfcl
|

mtds een goede fchrijf- penne de middel va

fchrijven is, dat fy daerom yemandt een goed
f

fchrijver maeckt? Neen wy, want veel &\
maeckt een goede fchtijver de penne goeti

ende maeckt dat fy een bequame middel is oti

wel te fchrijven. Gheefteen onervaren fchrijj

ver noch foo goeden fchrijf- penne , hy fald

bederven, en even onervaren blijven. $t.

guflijn : de itjcke Werden geldich gbenaemt, mat

foofy bcgeerlijck
%
z.qn

>
z,j fijn arm tn baergedach

ten: in tegendeel, de arme worden behoefugh ghe

naemt, en fijn rijckvan binnen. Den rijekdon

di

:
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•Befchrcyende de Wereldt ^ 27ƒ

ontdeckt'sMenfchen hert cn geraoet, als

ei kooftigh Schilder 'sMenfchen Beeldt en

i/en doet. Sygheven ons te kennen, ofwy

xdt zijn,ofniet>even als een mes inyeroands

tndt,ofhy droncken of nuchter is : zy en

oecken ons niet goct door 't mifbruyeken,

unt zy fijn ileghts middelen der goetheydt,

<.de en geven oock geen oorfaeck tot 'sMen-

jhcu verdriet,maer de wereltfche rijeken doen

icrfelven quact met haren overvloedr ; om

at zy den Rijckdom des wereldts niet wel en

aebruyeken, cn maecken defelve haer tot een

ijnigeren nijper ;
Want,zy en meten haere

ïhoefie niet affna't ghebruyck der nature,

iaer na *t begrijp hundcr begeerten ^ ende den

romen is't ghenoech, daer de natuyre mede

5 vreden is. De Rijckdommen zijn de Men-

;hengoedi,of quaedt , naet dat Cf vroom of

srlijck zijn die oock weten hoemen detelve

il aen legghen ; maer de godloofe ende onge-

lige niet. En fo ift met alkandere dingen;

rantlooeenmenfche is, foois hem zijn geh

n goet dat hy befu : Is hy een WJteks en god-

oos Mentche,foo dienen fy hem tot zijn be-

ërf; meer tot fchade van zijn even Menfchc,

Is tot wel- vaert en faligheyt van hem , en zijn

I tfghenamen ; Want , ghelijck de ghefondc

ioedfame fpi jfe, in een ghefom en wel gheflek

5 ^ Ikhaem
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iy 6 ƒ. Oriz.4ttdts HeracUtm

,

Ikhaem komende , veel goets en voordes
doet

,
daec fy in tegendeel, in een vuyl en c. r

ghcfont lichacm zijnde , veel meer fiecktc^ i
fcfaadc verweckt : Even foo ift met s'werc; I

Rijckdom ; want foo haeft als fy by een v i

Gods Lievelingen komt, fo doeife hem ve :

goets , en verfprcyc haer als een fcgendes He I
ren, over alle de ledematen van dat gecftelk I

lichaem lef* Chrifti \ alfoo datterniet en is , t I
ten wordt bequamelick van hare volheyt gh I

voet en onderhouden ; maer in tegendeel , fo

fy in een godtloos en weeielts raenfche koir,

foo vetandertfe ghclijck als in een boos ene

fchadclickgcbrcck, en duet fo veel quaets at I

haer beiitter, dat het beter ware, dat hyfe nö: I

gekent en hadde: Komrfe by een hoovaerdig i

en opgeblafcn meniche , terftont fal fijn grooti
|

hcyt daer door noch veel meer op-fwellen a |
oyt te vooren : Komtfc in eengierigh en vï

|

tigh raenfche, dadelick wottfe vaneen dienfl
'

maeght tot een Koninginne , ja tot een Munt 4
goddinne verheven ; ende betooverdt hem fi I

(met fndas) inde ronte van fijn taffche , dat h; I

daer door gelijck als uyt fijn finné is. De Rijc

dommen des wecreldrs hebben een grooteon
ervaremheydt , met angft en vreefc in hun vet

menght ; fi fitreren en beven , naer datfe in ee

gierigaerc of woeckenaers trillende handt legé

l

genjf
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jn > cn d'onervarentheyt daer van is een onfa-

l;h dingh. De Rijckdo romen zijn onredelick,

bedrijven veel onrechts , en 'tGout ende Sil-

u geeft den menlchegroote ootfaccken tot

relquaets. Hierom moeten wy de welluften

« Rijckdomroen , ende de begeerlickheden

is geldts > fchouwen als de pefte •> want men

ndt onder de Sonnc niet dimmer noch ver-

:htelicker , dan den Rijckdom des weereldts

: lieven , noch oock niet heerlicker noch eer-

cker als 'tgeldt (foo men't heeft) te konnen

nachten, of dat door weldaet en bermhertig-

cydt te konnen gebruyeken. De Rijckdom-

len des weerclts zijn ghelijck als het hert en

emoet van de gene dicfe befit ; want > na dat

/ijfe ghebruyeken , foo zijn fy ons quaet , of

;oet , en daetom foo fegt AuguQinus (eer wel

:

Ugeerdy Gont endeStlver te hebbengiekjeggey d(iife

oet zj^n ', maer voor u,foogby felfs goet zjjt , ende

by en kontfe niet Voel ghebruyeken , indien ghy

HAct z~ijt,cn daerom is Qout en Silver <jvaet voor

len (juaden.en goet voor den goeden ; niet datfe den

nenfebegoet maecken t maer vindende den ntenfebe

oet tezt\n t foo maeckenfebare goetheydt aen hem

(ee/aebtieb. De Rijckdomrnen des weereldts

vorden den goeden ghegheven, om datfe goet

sijn; maer den quaden, om datie quaet zijn, en

voor hun boos, geen volkomen goet gehouden

S s cn



2j8 /. Orizjtndtt HeraclitHS >

cn werden ; want fy worden den quaden quac. I

ende den goeden goet. De goederen des we \

reks zijn te verghelijckenby de wilde beeftei I

cftemen mee groote mocyte en perijckel vang I

cn daer na met anghft en vreefe moet waer n< i

men , datfe ons niet fcbadelick cn zijn. Wa;
|

willen wy den Rijckdorn des werelrs gehruyt
j

ken > foo bederven wy veel tijdts ons felvet
j

door welluft , hooveerdigheydt en laetdutti I

kenbeydt > willen wy'sweerelrs Rijckdorn bc l

waren , en noch meer daer toe fchrobben > d l

bekommerniiïe knaeght ons berte. 'sWeereh if

goederen zijn leugenachtigh , want fybciovei

ons heerfchappye , en maecken ons daernae

bare flavcn
;
fy beloven veel , en gheven we? i

nigh > fy beloven ons welluft en blijdtfehap, ei i

if brengen ons droefheydt ; fy beloven meed
mont , en betalen met de voet.

De Rijckdornmen zijn de gterigaerts end<

woeckenaers , gbelijck den overvloedt van all<

leckernijen , geitel t inde handen van een kleyt

kint: als leckeren wijn inde macht van eer

dronckaert , en als een fweert inde handt vac
{

een wreedt Tyran, meer om quaet als goet te
|

doen. De Mufijckboecken zijn hem metl

dienftigh die'r niet in zinghen , of uyt fpeleig

kan: aïfooenis hem oock s'weereldts Rijck-I

dom , Staet en Eere niet nut , die de felve niel i

weli
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<el cn kan gebruycken i Maer de ghene die de

ijekdommen des weereldts konnen bedtten,

inder van de felve beieren re worden , die

treken een werek van Godcfaligheyt wanr

Worden felve geneuchelick befeten.

nes , als hy hooide darter een dief cjuam om
jn geldt te ftclen , feydc : Kfeemt wecb > neemt

ech , op dut beyde flapen moghen. Daer en

.1 (feghc t#*nftimu$) geen iwarighedcn rou-

e welen, van 'sweerelrs Rijckdoromen be~

>ofr re zijn , wanneet der gheen lult en fal zijn

m de felve te hebben. D'ervareniheydt leert

ns , allTer een onweer op Zee rijft» ib werpen

e Schippers de ladingh over booir, om 'tfchip

z lichten ; want fy wetenwel, indient fchip te

;ronde gaet, datfe verloren zijn. Soo ift oock

ner een man van goeder ghewifle , als hem

tnoodtloodt druckt , dat hy fijn nytterlicken

roorfpoer, of fijn inwendighe gh jrnftheydt des

>herooets moet verlieten , foo fa) hy lievet de

><ijckdommen des weerelts in't diepfte der Zee

verpen , eet hy fijn gewifle fal ftooten of ver-

pletten aen eemge Ibnde-khppen.Hy weet wel,

'indien 'tfchip des Uchaems verbrijfelc , en fijn

JgewilTe tot borften roe geftooten wort, dat fijn

lijfen ziele dan in groot gevaer is van vetgaen ;

i daerom wilhy alles wech werpen , om fijn ge*»

i wilTe te bewaren»datfe nier gekneuft noch ver-

broken
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,

brokcnen warde aen cenighe Zonde «kli pp x

des weerelcsj ende alfoo in't zant dergou
loofheyt vcrwelle.

Seno , hebbende op Zee door fchip-brcuc

al fijn goede verloren , foo dat hem niet me:

over en bleef , als een oudt ghegaet maltelki

dac hy aen hadde : begon metgrootc vreughe

ende blijdtfehap de fortuync daer herteiic

over te dancken , datfè fijne goederen , ent

oockfijngemoedtuyt een harde endeftrcn|

gevanckeniflè verloft hebbende » fijn herte b*

cjuaem gemaeckt hadden , om daer int'ontfar]

ghen de Schatten ende de Rijckdommcndo
wijflicyt.Gelijck den Donder alderley boorae.

ter neder flaet , uyrghefonderdc den Lauwei

boom i alfoo overwint de begheerte clcke

gierigaertende woeckenaers herte, maer gec

vroom gemoet 5 want al waren alle de Rijck

dommen des wcereldts zijne , cn dathy dieoj

een ooghilagh-tijts verlore > foblijft hy even*

wel alt ijts geruit in fijn ghemoedt > en befit fijt

ziele in oprechtigheyt; daer in tegendeel, dt

gierigaerts ende woeckenaers om een kleyr

verlies uyt haerVerftant ghedreven worden.

Ons kerende, dat de ghene die met broot en

water te vreden \s , het G out, Silver, ende an-

d're kofteiickheden meer , niet meer en acht

als dreck op de ftrate : want dat Go ut, Silver*

Pecr-

I
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Befthreyende dc Wcreldt. z 8 *

cerlen, ende Ghefteenten , diemen koftelick-

:dcn noetnt , tot dc weerde zijn ghekomen
icrfe nu in zijn j is, om dat de rijeke de mat&
ier in 'geftek hebben, en niet de arme : En na
it d'arme is begonnen in verachtinghe te ko-
ien, foo zijn door alle godtloomeden de
ijekdommen des weereldts ftcedts ghefochc

:weeft, Rijckdom is een Teer lorghelick ge-
ick, eengevaetlicke befittinge, en eengewel-
ige oorfaecke der hovcerdijen.

Robrecht

t

Koningh van Sicilicn,beminde meer
n Boecken.dan (ïjn Kroonc, en had' veel lic-

;r fijn bekomen verftandt , dan d eere ende al

sn rijckdom van fijn Koninckrijckej om dat

ewetenfehap foo veel uytnemende fchoonc
ïvenvoor dc ziele heeft. Hy wift wel,dat, gc-

ickalsdcghefontheyt, is de bewaringe vant
chaem , dar alfoo de gheleertheydt, is de bc-

herminghe van de ziele; Endaerom hadthy
:el liever een handt vol wijflieydt , ende ghc-
enheydt , als een weereldt vol gelucx, ofeen
ee vol Rijckdoms. Want d'uyteilicke rijek-

ommen vluchten fo veel fnelder voor, als een
ïecht die fijn Heer ontloopt. En daerora ift

niflehien) dat het geldt rondt geflagen is , om
ïtden rijckdom des weereldts niet langh en
lert, cn met fijn ronden ommeloop den gicri-

;n menfche bedrieght en Yeiftrickc, kampende
om
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1 l. Oriz.<wdts Hertclittu >

om ftiijdt met fijn Meefters , om d'onghci.

digheydc.

Pis waer > den Rijckdom is in haer I

ven niet fchadelick , om datfe fcherp (iet s I

fy de wijsheydt volght > maer fonder de fel, 1

is fy feerblint-oogigh en fchemer-fichtigh n
'

foo fchadelick als de pefte, voor die gene die

qualick gebruyeken. Sy is dc Moeder van lu

veerdigheydt *, en maeckt kleyne vreefe , etc
|

grootc onbefchaemtheydr. Ovec fulex foon

moeten wy de gierigaerts ende woeckena<$

met haren rijckdom niet lieven ; maer veel cc

de felve haten als fenijn , ofden Dnyvel (eb i

want haren rijckdom, is haer ellende, om dac

in haer begraven leydt » en dat fy de felve nt

haer ziele op fluyten , en tot T^jflors jaren te *

verbergen ;
fy fouden miiTchien goede ham- f

laers konnen genoemt worde ; maer ick en h

haer geen goede Chriftenen hceten , om dac

Chriftum verfaecken. Gelijck wy een feninh

beeft in een gouden of lilveren kasken gefn

hebbende , nochtans felve niet lieven noch i*

minnen en konnen > maer om fijn boofen cm

fchadelicken aen,veel eer een grouwcl, haet,

af-keer daer van hebben ; foo mede, als wy e

menfche vinden die met ovcrvloedigen rijc*

dom ende goederen der fortuyne begaeft is;

een gierigaerts , of woeckenaers aert hedjl



Hefcbrcyende de VïcereUt. 28$

1 1 u niet verleyden of verftricken door den

!.iijn van fijnrijckdom enuyterlickegrootf-

ydc, maer vliedt van hem als van den Duyvel

vc,en veifoey t fijn gierige, verkeerde, en on-

alijcke zeden . Want doornen zijn rijck-

mmen fonder godtvruchticheyt ; maer lief-

ijeke endeaengenameRoofen,als fydegodt-

vjchtigheyt volgen • Derhalvcn > fo en rooet-

n fulcke rijekdommen niet rekenen onder

I goede dinghen , alfmen de weÜuft ende ver*

iltinghe onder de qnade doet ; ende de ma-
';heydc, ftilheydr, ende gedwecheydt onder

c goede : want de feeghbaerheydt ende ftil-

lyt verweckt ons tot middel-mate, ende ver-

eringhe der goederen maer allmen door

£righcydtenfchrobberije lijeken groot ge-

rden is, dan valtmen veeltijts ingroote aer-

«oede en ellende. Den val der fchande is licht

II doen,maer te aetfclen,en tot Godt te klau-

Tcn heeft ved moeytensin . Derhalven ful-

( door den val des Efopifcben-'Bock. ghewaer-

fiout zijnde
) gedencken, eer dat gh'uinde

it dei (onden werpt , dat het veel lichter is

icr in te vallen , als wederom uyt te komen.
Daer en is niet eenGierigaert of Woecke-
Kr die kan ontkennen , dat , hoe hy meer
indt ende befidt , hoe in hem de begeerte van

innen meer aenvaft en toeneemt , tot fijn be-

derf-
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i 8 4 Ori&andts Heraclitta,

d *rf. Ovcrfulcx en behoordcmcn het hen

,

dat inde vlammen van gierigeydt ende ongU

rechticheydt is brandende, niet meer te beto-

ren met de brandc-houten van den rijckdoi

maec te fmooren roetdcaerdc uytdegrave;

want om de fclve by een re fchrobben,en han

Geldt- Godt te vergrooten, fullenfy alle?,

fche oordeelen en Duyvels-liften gebruyeke;

ja 9 wel hondert leugenen licghen > om ce:

penninek te winnen», •

Ditghebrcck is meed in de Koop handc;

op de merekten > inde winckels ,en in de pfV;

cc (Ten ende pleydoycn op de Raedt hnyfei,

daer 't(Godt betert ) loo verde mede gekomi

is , «Jat le de leugen* ionde in een gewoonte > a

de ghewoonte , ineen geoorloft gebruyek vc

anden hebben» lbo dat Sür*ch , ( Ecclefiafl. i.

i .X- ) feer wei feydt i Omt goets Vetlle, doen vtl

menfehen onrecht , en dte cLmy rijcl^ Worden \X>i

len , die Veerpen h-.terz.isle \\vcb

-

y
enghelijcka.

een naghel inde muyren tuflehen twee ftecne

fteeckt : al lbo ft ceckt oock de fonde • ofte c

leugen, rullenen den kooper ende verkooper.

Indien deGierigaertsoïre Woeckenaers hae

ongeftadige poliTe van gierigheyt ende fchrob

berijc eens naeuwe wilden onderta(len,fy fou

den bevindcn,dat haer leven veel eer ten eynd

(al komen > dan haer vervloeckte en altijdt.

honge
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Üefchreyeude de Weereldt. 2 Sj

ngerende begeerlickheydc ; want indien dc

nden langen tijde het herte konnen d'wingen,

0 is de alderflindendc doodt fterek enge

chtigh genoech om 'tfelve tc vernielen. Het

^efch,befraet zijnde met giericheyt en woec-

irije , heeft fijn vermaeckin fchatten by een

1 fchtobben , en verdwijnt in 'tghewonnen te

-rteeren. Kleederen , daer eens en fcheurc in

lekomen is , ftaen in perijckcl om aen elcken

ïgel ,en elcken dooren, voorts opgefcheurt

worden
;
glafen, die eens gereten zijn, zijn

aeft gebroken : alfoo oock 'smenfehen herte,

annccr'tfelve eens befmetende bevuyldtis

iet den angel van gierigheydr ende fchrobbe-

je , krijght fulck een altijdts-hongerende bc-

serte nacr 'tGout ende Silvcr * dat hy bykans

)t inde Helle fpit, Tonder oyt vcrlaedc te wor-

en: fijn rijekdom en kan fijn ongeruft lichaem

• 'ergens doen ruften want fyn herte isoveral

<
M >nverfadclick. Hy en is niet anders als een

^oordenaer van fyn eygen leven; want hy mif-

'•ruyekt de middelen die tot het leven behoo-

cn,en leeft armer dan den alder-armften bede-

• aer die in de weercldt is , en niet en heeft waec

1 'an hy leven kan*, hy maeckt fyn lichaem ma-

;er eo ongefont, om fyn Beurle glat en vet te

naken •, hy is altijdt (leydt eener) in een be-

legerde Stadt, daer hy honger-bscken en vaften

T «oer t
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z 8 6 /• Oriz*4ndts Hcraclim ]

moet : vaften (fonder bermhcrtigheydt ) is ({

b:fte werck,want d'aeimoeflen en wil h v

noyt by voegen : fyn flaep, die veel - tijts

ven vmi leven felveis, en kan in hem niel

fen ; want fyn Gelc-Godcgebiet hena , dat'

(leets wak:n mpec» als Sahmon feer wel fey,

Eccltf. ƒ. 4i. Dovervlocdigheydt des rijth

Uet hem niet Jlapen \ fyn blijdtfchap en is n:

andets als een gedaerigc onruflc ende quelli»

ge des geefts , en daerom worden de rijekdor*

men der gierigaertsrnde woeckenaers,^^
ghenoemt , om datfe haerahijcscjuellencn fin

ken , Tonder hun oyt te laten ruften : aHoo ii>

haer kort leven , te recht wel eenlanse doof)

mach genoem: worden. Der halven» willen yt

ruft , ende voorfpoedt in ons leven , en tr<

naer ons doodt , voor ons arme ziele hebb

foo moeten wy alcijts een goede gewilTe beh

den inden Hemel , enuytgefondeu Godts v

behagen , fteets getuygenilïe geven van ons

gen (elven en lbnderlinge trachten naer

ïuyver herte : niet verhelende onfe ghebre

door een vermomde wandclinge > op dat fy t€

onfer fchande en onecre niet ontdeckt en weg

den. Want onfe gewitte is ons als iuy fendr

ttiygen ; en Godt is ons als duyfendt gewittenj

over fulex foo moeren wy met onfen even-n

ften handelen , dat het hem behaechelick

al



'Btftbnycnde de "Wcrcldtl 1 3 7

-00 met Godc, of degantfche wcereldt ons

i>c , aUbo met ons felven , ende met hun t'fa*

en, als fy weten dat ons eygen ghewifle ons

) t ; ende alfoo met alle andere , als fy weten,

»t wy altijdts ghenen worden , van onfen be-

ihuldiger en ftrafFer i en oockdes te*mccr,om

*t hetlekeris, dat die menfehen de rijekfte

jn , die de minde begeerte tot den rijekdom

:s weerelts hebben \ want het welvaten ende

?ru(theydt des ghcmoedrs , ipruyt uyt kleyiie

-geerte, en wordt verkregen door ghenocgh-

emheydt. Enditwift StcMM oock wet **als

y ontboden was van den Koninck Archdaus y

iet toefeggingevan hem groote gefchencken

ï gheven^waer op hy hem liet weten , dat

A:benen 'tmeel mmten hhjnc per.nwck.™ kf*

y en duwen t water om mei beidde,

t^itanltw Cwfïuè , was een vandc vermaert-

e ende creftelickfte der Romeyven ;
hy woon-

c in een arm ende oolick Lar.t-hiujcn , fijn

/ooningh was kleyn en armclick ghebouwr,

n 'iweynigh-landt dat hy befit, bc-ai btyde en

•oude hy felve met fijn cyghen handen. Als

cps de Ghcfanten der Sammters atdaer ghel o-

• nen waren, om hem, van wegen hare Öndcr-

Unen, een groote fomme geldts te vcrccivn

:

:n als hy haer aen- brengen verftacn haddc ; fo

rjegan hy foetctick te lachen , ende wees haer

T 1 reet
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1 8 8 /. Oriz.<wdts Hcraclitu* ,

met fijn vinget ap d$ pot metRapen^»^
vmnden x hy enJbfkjpfi fa wel gelts *$

dk met fHlc^n ^ffje^étt ü ; en alfo fandny
haer wedlero m. niet hei geldt» feggende d<a .

yetlwlif£et <ph& te.$ffiv4*n,w 4* *

fcer vfd » dat den, RijcWomdes^e^fe^
een Stief- moeder des deuchts eni*, die
Troe tel-kmdcren tteets aenlocki , om bunm
voetjen te fetten ; voegende haer , door de £
geerte in alles naer s'roenfchen wenfch.ioO|
om hun eyndeUck in' t Helfche-vye* tc don
vallen : fy gseftfc ecrft Honigh e.n Wijn , en*
dacr na

, als fy droncken zijn , £00 vuldt fy di

laetften Beker met venijn, leraarn diegewa
is .Ponden en Iacobufen te tellen-, en mae#
geen werek van oortjens en dettyten : alfoo , l

dien wy recht wiften wat het arro-genocebe
leven, ende den zegen des Hcererf was , die [

fijn Hemelingen bereydt heeft : hoe weynif
fouden wy de boofe werelt, roet al.datter in i

achten.' Die naer den eyfch der natuyre leefi

en kan noyt arm zijn
; want , wat heeft ee

menfeh meer van noode om zich felven tc vot

den
, als een weynigh bcoots , water, wi fottt

Epicuna feght ; dat,foo Wunnecr als ky
weynigh broodt en w^ter heeft , dat hy dan met In

fiter Wf/ fonde Redeneren , Viic vanbeyde deght
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"Btfcbreyende de VJeretee. 189

itkfalighfte Vraer. De Spteuckc feght 'Jjjüde

\ftedve dzer keft , die hem genot'ght met 'tgeen

hheeft\ want , de naefte weghtot den waren

fcjekdom, isdcgenoeghïaemheyt des herten.

)üerom<te gerie die niet genoeghen hebben,
* ±fe arbeyden, en wereken dat goet is

,
op dat

I oor fake hebben haer tebevredrghen ; alfo-

~or dogh niet inde bedroefde weeieldi is , dat

'iei raenfch ecnighfins kan hinderen , als hy

yzh felven daer naer fchickt. Den armen fa-
*'^jfiende fijn hutte branden, warmde (ichby

: vlam me , werende \ dat her alleen hei buy-

nfte was.het welcke hy ( t Tarnen rapende

1 «enige tijs-tacken , ftroo , en kley ) mec kiey-

moeyte,eri noch minder kollen wederom

bnde vernieuwen, en o prechten. 'Pétopid***

Mverfte dïïThebanen , was een vande mach-

phfte ende rijcklle van Tinbes 3 en daer ne-

ns feermildt in't fchencktn en begiftigen zij-

iïur vrienden , uyrghcfondert alleen zcnEpa-

\nond(U> die hynoyt daer toe en konde bien-

•n, dat hy eenighe van fijn gefchencken wilde

-i ntfangen $ maer in tegendeel , Pelopidas ielvc

:
untfingh van hem de wille om fijn armoede ra

• i; volgen, waer in hy groot vermaeck nana,ach-

,jpl'nde het voor een groote Eere, zichfiecht cn

•cht re kleeden , luber te eten , ghewiilich ie

; tbevden , ende openbaerhek inden Üoiloogh

T 3 te
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2<?o I*Oriz.andts HeraclitWt

tc gaea. Epinondas wiftewel, dat een g>ót
mans gtfte, niet anders en was als'tGuytel
fpcl/twelcfc maer en dient om de levendihe

Gceftcn endeRocr-vinckenop te wecken, n >

de fclve te brengen inde rome van alle ong>
bondenheydt. De Ghefanten der Sammn,
met veel geldts gekomen zijnde in't Legeiin

Romeynen
; willende een ghefchenck do^i

den armen Fabriciw, die terftondt fijn hater

ovet fijn ooren, oogen,endè fijn neuk gatcnor

over fijn mondt, ende over fijn buyck fprtta

en feyde : So Ungh als kl^ aldefi bedechte Zfc.

maten dringen k*n,foo enfal my niets ontbrem

O ! die de begeerte , met de genoechfaerah/t

foo weten te matigen , datfe raalkanderenjk

fen enomhclfen (als de Tortelduyfkens do;

die fpannen , endeomfpannen haer hert en s

moedt , datfe niet en begeeren noch en neren.

Als defen Fabricitu vanden Raedt gcfonden
in't Leger vande Coninck Pyrrhus, (oo f

Cyneas regens de Coninck, dat hy de man
daermen te Roomen reieeft van hielde /cn
feer arm was ; dief hal ven fogbt Pyrrbtes,

geldt hem rot fijn vuemfchap te locken : of

Falrictttê) hoewel atm zijnde , heeff met t

onverwinnelick hene de ghclchenckcn vt

ach?. De Coninck willende voorts fijn dzi

vanigheyt beproeven , als een
,
dienoyr te

«
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,
Oliphantgefien hadde, liet onver fiensaf-

Imcn het Tapijtc-klect vande hiicte, daer den

<iphant onderftondt , die fijn fnuytc boven

\oofc van Fabrkitu uyt-ftack , cnleerluyde

eerde : FabtUm > zich omkecier.de, beftont

BfeVck tc lachen, ende fcytfc: noch gifieren

treldt, noch hnyden uÖlïgbW* en heiben my

mifch\tetverbuefegemaet^\iKn beval de Co-

nckhem te geven alle nv.ichr in: ghebieden

tnfijn Koninckrijck ,
nactt hem ;

FMicitté

UWQOtde.ende feyde : Vyrrhm\ ddtenfivdi*

,: carnet profyttttc^Veefe* ; NWM ais uVee Onder-

p! , <w ^<?« , , « ,
bewnd-tn ie kennen,

. '/^» /ö«rf«» J/
/*w '-7 » ^ * >

f " f"ö Comncl^

toceren. Deibalvcn dan; als wy van een an-

erhoorcnleggen.dat onfen Ébet geripgh-Én

,lecht is, om dat wy juyft niet cn beerlcheti

jioch en gebieden, (00 moghenwy leggen, d«

uiten (laci eetfakj en* cnvkvcn letfjpMgg*

s , om dai vny r,Kt cn bedelen , cn ons %oódc

uet ecre winn*. ».

5^to C^Mtfi , fchrcef acn de pooite ««]

fyn Thuyn : #) «^ ^**<f* M r̂"

;r<f^ en heeft ; £fv magbtigb gfiemech* die »***

yu[*migh t metficb fdvtn WW i ^
iforift dehpiwfteTmnkeos 1 Lefcr, fogbj ver-

J
*

J

T 4
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1 9 * / Orizandts Hcraclim ,

ftandigh z.ijt > overleght tem in u bsrte of hy rfi

ofarm ü0

Ons leerende , datfe niet alle rijck en ge-
ruft en zijn , die foodanigh fchijnen te wek

;

noch oock geluckigh, diegheluckigh fchijm

te zijn •, want de njckftecnde de machtiglc
des wereldts (die Landen en Steden&egeen,
en daer fteets veel mede te doen hebben ) b.-

bende minfteruftc. Daerom die vroolidtn

gheruft wil leven , die moet niet veel bewis
hebben

j ghelijckmen gemeenelick fcydt : 1*.

nigb onderftins , mneckt veel rnfte. En ditm
fhocion oock wel , als by feyde j Dat het b*

W4X met een gheruft gemoedt op de derde te (lap

dan onghemft TLynde
,
op een verguldt en koftd

Ledekant.

De wijfe Titacus , als hem gevtaeght wote

van den Koninck van Ljdien , of hy oock g(-

deren genoegh hadde ; foo antwootde hy, <•

de feyde : lok^ hebde helft meer alt kl^ beghe:

want mijn Broeder isgeftorven>en ickjben fijn E>

genaemgbetoorden. Oordeelcnde, dat het bc:

en 'tgeluckighfte is , weynightc behoeven, %
noch minder te begeeren.

Soeratw , ghevraeght zijnde, waerdoorm
iijck wictde ? antwoorde , ende feyde : m
neermen aen tuften en begeerten armer xiort ; Da
mede te kennen gevende, dat wy rijck zijn,f<
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Befchreyende de Wcieldt* 295

v door ervarentheydt weten dat de armoede
lht is. Hy is voor rijck te achren die hem
i;t genoegen ; maer die onvei ladelick 'tghe-

mnengoedt meer cn meer foeckt te veigro-

n>die is recht arm. Crafi , etiQri gioorc

rhatten, en haet ick niet meer als d\iy tterfte

;moede: maer achte alleen rijck en wijste

.jn , den ghenen, die't foo maeckt , dat hem
;ets ontbreke. TLto

, gevraecht zijnde > hoe
el Rijckdoms het bchooilick Was te heb-

fcn ? antwoorde , ende feyde : Soo veel datfe

i» Befutergeen vyantfehap en baert , noch hem
«n nootdruftighe dinghen en Uet ontbreken ; Even
s of hy fegghen wouw' : Vetlay rijc\ en V^ijs

)nyfo moet ghy », ende niet hetgoedt
y vermeerent

•*er voor al a begeerten minderen, G heluckigh is

? dan , die rijekdom en verftant te ghelijck
seft; want als derijeke hare Rijckdommen
ibruyeken willen , foo werdt haer hert en ge-
oet vetl rijdtsdaer door vefgifcight en ver-

Cwijw Afaritu, als hy yder Romeyn, hooft
Dor hóóft, uytgcdeclt hadde veertien roeden
andts; en verftaen hebbende dateer eenighe

• wen die daer mede nier te vredenen waren,
; »aer noch meer eylchten ; foo anrwoorde
if haer , ende feyde; dat verhoede Godt , datter

t Romeyn ü , die acks dat xveynigb Landts te

T J TLVjti
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294 J« Orinandts Herachtas ,

zyn • 'tghene genoech is om eerlic^ vantetevth

'i Oude fpreeck-woort , fegt *, Meertevp L
*n

alsghenoechftemheydt , mi /pw/é van onm<*j-

heydt, Daerom is het kleync goedt desifcct-

veerdigen veel beter, dan al die groote tij:-

dommen der gierieaerdts ende woeckena

want defelvc zijn even als een quaedtMce-

cijn-meefter,dien haerfiendc aen-neerat»eie

maecktfe blindt. En dit wift THogenesifok

wel» wanneer Alexander Magntts tot hetn$»

de : Dwenst, my jammerdtt* s dewijle dat gbfo

ann z.ijt. Diogenes antwoorde, ende feyde:s{

en hen niet'arm, noch en behoeve, noch en hem
% Cr

ootkniet, noch (joudt, noch SUver \ maergbyf

recht arm ; alfioghy atn 'sweercldts rijckd&mk*

ghenoeghen hebt , en met groot perijckel van Jfy

leven , andere Landen end: Provmcien +b

foecht, en begeert.

Miflcbien falyemandt hier op feggen :|t

jEpude my wel laten genoegen en bevredig^

foo ick loo veel Rijckdoms had, als mijn Bij-

man doet ; nruer om dat hy meer heeft, als i&

daerom ben ick dcoevigh , en niet we|p

vreden. O .' ghy Gierigen ende Gcldduchtigi

Geldt-narre 1 altijdes irf^r een Munt-Godduï

in y Buyrmanskaircï ,die u (fo ghy meynt)#j

dienen loudej d*n 'ken weet niet ofu milte*É

u galle , meer aeöghehiclt en verandert wow
m
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Hcftkreycnie de WenMt.

tót , ofc bei O
*9j

ende

tveitadelicke begeener, cks tweeden Aikaiil

ff
en kondc u cyghen middelen riet bt Juten

|

chghenictcn , loo Naboth fijn armen Wijn-
' rgh behoudt. Maer, (egt m.y eens, giiv Duy-
>ls- cygen •, al rgc ne dat u Godt de Hccre ge-

ven beeft , was hy u dar Iciuildigh of rÊet ?

lenhy : O ! gby Gieriger) cr.óc Wargur.fiigen

edelacr , als ghy zijl ; waerom en bent gby
kïl niet te vreden , datghy nvt genade enberm-
m'tgbcyt^ ccn ftuyvcr orn niet ontfanghc , daer

|uan{uys) een ancicr , eenpenninek meer ghc-
let. Focy u ! Wat fier gby opeen ander ,die

nikhien een wcynigh meer heeft > Sict cp u
:lven

, en op foo veel duy lenden Zielen , die

nylcnt-macl milder bebben , als gby •, enge-
enckt,fo een andci waT racer omfancen beeft,

at by (mifichien) van Godt dc Hce.e bcqua-
I«C gemaec Rt is als phy,om degegevens Gave

y

ié* tcj>etcr*tfijner ffrre/cnde tot (Uchtingbe

an fijn H. Kercke, u PebrovckenJ i bet ioo,

7at hebdy dar. te leggen ? Heeft by veelomfan-
w, byfd veel rsyt fleren.en veïren]ih*r> dier van
oen, Mnrih. i j. zo Hetfi hy v*n fijn Scbcp-

er vijf Talen*en ontfanohen , engby maer twee >

Iy fit (ten 7'ah-r.ttn moeten verantwoorden, en

!<y maer viere, ende alle beyde»fnldy 'mat vreucb-

e H\\t Heeren aaen , ende de bslóonincbe des

eea-
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2 $6 /. Oriz^andts Heraclittts
,

eetrtrigbeu vreucbts daer vw ujt ghenadtiltm

fangben,

D'ervarentheydt leerdt ons, dat wy do^rr-

moede toe föberheydt , en door rijekdottjr

het tegendeei,gedreven worden: maer wie <

rnagh wat hy wil t die en brecckt fijn berfcn

niet feer tact ftudije , noch 'tlichaera metf\-

ren arbeydt % maer betfeerftight hem liever <s

geldrs , en vought hem tot vervullinghe fapx

boofe luflcn,

D eertighe oorfake der Gierighey t endetil

gherechtighèyt , is yddc Eere , Hooveer^ljï

pracht, pra&l, etide taet-dunckcritheyt, weke
Sonde-MórifterS nu inr ghemeen over de art!

Zicie heerfchen j ende vermits de menfeh;

zien , clat dc Rijcke des wecreldts, dooriiar

Riiekdom,in aenl'ien,Stacr,en Eere komen,

foecken fy oockdoor alderley middelen vc

geldt en goets grof en groot by een te fchrol

ben, rot haer bederf en onderganck. En bi

door krijghen de godtlöofe begeerten in oi

hert engemoedc de oveihandt , en-drijven 01

tot alles dat wy begeeren, ende niet en hebbei

en doec ons ai 'tgene dat wy aireede hebben fo

ghebruyeken en befitten , als of wij't nietvj

hadden, en ons niet toe en quam. Ochlho
vecidexley liften «n laghen lietmen huyden

daeghs > dat de Gierigaerts ende Wocckena^
aer
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'Befchreyende de Wereldt. 297

iwenden,om haer evcn-menfche (als bloet-

gers) het mergh ende bloede uyt debeen-
len te fuygen , verkoopende in allen deelen

r Ware tot foo hooghen prijs, datfe door
1 Duyvelfche Gierigheydt en fchrobberijc

Mtt* derde,ofmeer,daer by opfteken, Daerziju

1 ( Godt betett) niet dan teveel loodt fchc

.: icr-jonghensinde Schoolc onfer Eeuwe, die

1 H. Propheet, Gods-lievelingh , diergelijc-

godtloofheden vetwijt, AmosS.^, daer

aldus fpreeckt : Hoort ghy-lieden, die den ar*

onderdmekt , ende dm ellendigen des Landts

dervet , fcggende : Wanneer (alde *2\{ieuwe-

ane ten eynde nemen, dat Vvy ons koom moghen
den , den Schepel veranderen , den Sickel ver-

roten
, ende'tCjewicbte vervalfchen \ op dat \vy

irme om geldt , ende den behoeftigen om een paer

oenen onder ons brengen* en haer kaf voor koorn

'koopen. Maer, wat fprctck ick doch vanden

Certgen ende ontechtveerdigen Koopman , als

hy't alleene was die met dit fchandelick ge-

;ck bevuyldt en besevert waerf Doch, oen
ie Gicr-vogels onder een flagh-nctteflaen ;

* fegh ick, Dat de Gierigheydt , ende onge-
in igheyt niet alleen huyfen en fchorrê, maer
ck Landen en Steden heeft ingenomen $ de
leke nu (Godt betert) niet anders en zijn als

ytigc Koop-cnerckten , daer alle fchrooc-

kers



1 9 3 /• Ofkjouks Heraclitüé,

kers komen acndringen , om haer hefteng*-

mooie acnde Gierïgbcyt en ongeiechtighoye

verkoopen , en daermen fteets (gclijck in cn

¥w*ncj-k*Mcr ) befigh is , hoemen de zcnui-

an gierigheydc code ongherechtigheydt,c

weten,deRtjckdornaicn*vcttte;;cken endc v-

grootcn(aL

Sier.' aMeis z?pie weerde fche riickï ftt

teer veel bjkoTjrnrrnïlTen bclalt ende belade,

en ovetfakxfoo en konnen iy de kantteer

wijshevdr niet recht uyr wachten • Mact z

vuodïcbtfge arroelrgfic bet fteecs op een nee-

flighe oefeLninghe dcrwiphey.it aen , om cr

hf anders niet en beeft » no.:h en weet uvt

:

rechren* om eerhek by te Leven. Daeror,

indien een w.'crcl' fche rocken, met een (ch-

melen ChatScn, in dnëh reedt, Val hemve.

Iróftea , wanr de hulpe Chnjli is meeidcr m*

de gene, die bena dienen, dan'iloon des we(

reklts, die baer na volgen.

"Tiswaer, de weereidtfebe rijeke hebbc

wel een (leickc Macht ,maer de vrome-artï

noch veel ftcreker Wapenen *> want door ba«

deoght ende oprechücheydt , trecken fy (

a

een vier- fteeo oyt het ftael ) de hulpe des Hee

ren tot haer uyt den Hemel. Een 3rm mede

lijdendVrocnfch, en is oict vreck en gierigh,ci

noch vscl min nijdigh > dat veel is : hy cn ver

blijd
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Befcbrtjende de Wcreldt. 299

jdt zich oock niet in een anders droefheyr,

:ich en laght nier in ongerechtigheydt ; roaer

yrheughtzich hu geven. En in tegendeel fo

ijnde Gterige-rijckc,aiiijts vreck cn nydigh
;

me fy bedroeven en quellen haer felven om
m anders goer ende bloet , en lachen om haer

:derf en onderganck : Sy zijn de Pcertsvlie-

;n ghelijck , die op de Etter-feeren fittende,

rer aen-kleveiij en aldaer haer ftlven voeden

)t datle doodt zijn. En ghelijck de Slecke van

\tuyren inde vuyligheydt leeft , en haer feiven

ler mede voedt : al lbo gt oeyt de Gierige-iijc-

e in zijn gieiigheydr ende ongherechtigheyc,

1 laght om een anders armoed'ende elende.

n du zijn de rechte Solpher-(tecken,die haer

iicrige-Serpentighe Tonghe , geduyrich aen-

Ctckeni niet tot vct weimnis der liefde, tuacc

MH hun even- menfehc te brandt* mereken, en

1 fijnen aibeydt viuchteloos en onnut te ma-

len i want , gelijck 'iSerpent van fijn vergift ge-

oedr cn verladighi wordt, allo wordt de Gie-

ighe-rijcke gevoed t met een anders armoede

nde ellende: Hy en ïoeckt de Etcer-buylen

liet, als de goede Artzen, om die tc ghenefen
;

naer om de felve altijdts bloedigh ende etter-

iat t e houden, rot een anders nadeel, fmaet en

chande. Dit zijn menfchen,die een ander

mns ghducic en welvaren > of, om beter tc

fpreken,
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3 oo /. Orizandts Heraclitus >

fprcken > 'tlight der Sonne niet lijden en hu
nen: ghelijck de AtUnters , volckeren van 2.

bien ende Mauruianen , die 'sroorgens vroch

de Sonne begroeten met alderley lafteringbi

ende fcheldt -woorden : Her tegenwoordigs

mif haeght hun ; het toekomende vermot

haer 't quaedt onderdruckt hun ; een ands

voorfpoer en welvaert verdriet haer , raaer e

anders ongheluck en qualick-vaert dat'shi

befte leven. Is dit oiet een Duyvelfch gebre:

indefe nijdr-gierige ende geldt- fuchtige oh-

fchen , haer te bedroeven in een anders we!**

ren, en luftighen vrooiick te zijn» ineens
ders dcuck en teghenfpaet ? Men mach

feggen • daer d'eene begeerte d'ander draegl,

daer heeft de gunft en liefde haer felven gekij:

een dragende Bloedt- zweere , klaer-blinckc

de door een verborgen vyer , innerlick ontfl

kende ; die noch vryen geeft , noch ghernfte

aezem treckt. En gclijck de hitte vande Lev

haer felven in het aeogeficht fchildcit, endett

brandende koortfe haer ghewonelicke teyck

nen omrent der lippen druckt ; alfoo verton

ztgh een Gierigh ende geit- fuchtigh herte , d:

door de vergiftighe vnyKcheyt van Gterigbey

cn febrobberije ontfteken is > uytflaende aenIB

Tonge der godtloofe begeerten , bevuyldtfl

bezeverdt door fijn Duyvelicbe Cjicrighejdt*

fibrot
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Bcfchreytnde de Wereldt. 301

brobberije , aldeghcnedic mee hem te doen

•bben, endaer omtrent zijn. Dies- hal ven

<D,foo moeten wy defe gierige ende onrecht-

^erdige Geldt-Duy veis fchonwen,als 't venijn,

ac den Heifchcn-Duyvel fclve , cn ons ver-

oeghenbydc vroom- ghenoeghdc-arme, die

ïewis van alfulckc qualen bevrijdt zijn , ende

; koftelijcke armoede niet minder liefheb-

zn^i als fy de/elve haeten_ : d'Armoedo

.aeckt den roenfche niet alleen oveitretfclick

1 konden, maeroock wijs en vooifichtigh in

ken die 'lieven aen gaeti-, > en is een deftighe

lefterffe des veiftants.d'Armoede is een fel&r

:leerde middel tot de leere der wijfheyt: want

wat de wijfheyt voorneemt uyt te wereken,

tt voert de loffelijcke armoede mee de w ere.

zn uyt. Ghelijck een Zee- man op Zee zijn-

ï,zich felven niet en kan verfckeren van ftrat>

m ,of Schip-breueke te lijden , enbehouden

zijn ; alfoo en kan oock een onvermoghepc?

lenfche (die met dat koltelijck kleinoot der

uight, ende degeleertheyt niet om-iwaghtelc

1 is, ) niet viy en feker leven. De Ri jeke feg-

len wel : Ic^ heb veel goet : 'tis waer ; rnaer

weeielts Rijckdom vergnet Teer hae/t, d'Er-

irenthcydt leert ons , dat den voorlpcec des

eereldts veel veranderinghs onderworpen is

;

rant die huyden een rijck man is, kan morgen

V wel

t
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3oi /* Oriz.tndts Hcraclitta,

wet een armen feedeker zijp. è' At* moede is cn

korte matSgheyclt i eneen warealeyrfmm, <e

ons tcneeuwigcn'leyen teyt t dit wift Btmtc-

tia oock wel,en daecwB gafhy ffronchieB)f;i

Vaderfacfct erve wegh J
,h©ewêify ^roet wt,

en hadt licvet in armoede geruft en Wijde te 1.

ven > kantteers «et ecnflae^fcbe forge endc fc-

kommerniffe van sweerelts Rijckdom , &•<,

en fiere, ongeruftendroevigh te zij». Teke-

nen ghevende > dat hy niet veel en verheft ,c

niet veel enontbrceckt-, en noch weyniglr

van doen heeft % die noch minder begeert, c

wint keer: wel klacx in Zee,en ftuytt den iop

des kloeck-bczeylde Schepen ; maerde rij -

ftreke des levens , roaeckt eyndclingc het lam

Rack van 'smenfehen ghcluck en voorfper

gantlch te niete. Wanneer de tegenfpoeto

een Gierighe-rijcke valt , foo ftreven al de zi-

nen foo door malkanderen, datclcke begeer,

ghelijck als Schip breucken komt te lijdc

Alle menfehen die te grooten begeerte tot 5

Rijckdommen des weeielts hebben, zijn te ï

fchreyen ; want , alsfyfe niet en hebben ,
ft

worden fe gheplaeght met een ellendigh vetla-

gen > cn als fyfe verkrijghen > foo brenghen

haer veel forghe en beleommernilleAeH ma

als fyfe verlUfen , foo volght han fteers een o*

gcloorTcfijcke droefheyt en treuren na.Daero*
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eb ick noyc rijck of machnqh Man ( die

:ijne niet roatelijck cn durft gebaiycken)oyt

ïor tijck en gcluckigh ghehouden $ Want een

lenfche die veei Rijckdoras heeft,eudede fei-

lt niet en durft ghebruycken , is even als een

::hat-raeefter,die daer meynt,dat geraeen-goet

jO eygen zy> rnaer d'armcdie 'tweynige datfe

ebben, matelijckgebruycken, cn haer bevre-

gen metdagelijcx broot , zijn waeilijck rijck

1 geluckigh : want hun leven is beter,dan 'de-

en det Gierige -rijeke, 'twclck met godtloofe

ijekdommen volpropt is. O flaeffchen rijck-

jnal u laft fchijni licht te zijn: rnaer daer fteecl:

rel moeyte, atbeydt, fchand, en fchade des le-

;ns ( met 'tfamen een verflindinge derzalig-

eyt) in.Derhalven, (iet gyeen rijck en gierigh

leniche, die nimmermeer te vreden en is,

out hem noyt vrv voor den alder- a' mften be-

:laer des weereldrs , al fchoon lw veel bcfit;

laer in tegendeel, liet ghy een arm menfche,

:e hem meteen weynighghenoeght, en met

3ch mind.r te vreden is , 3cht hem voorden

dcrrijcklten die daer ipde vveereldt is, al ofhy

hoon niet veel en heeft : want den waien

ijekdom niet en is inde veelheydtdes goers,

>aer inde ghenoechfaemheyt des herten ghele-

en. Derhalven, en is hy dan niet arm,die niet

1 heeft , macr die veel hebben wil. Hy en is

V 1 oock
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j 04 £ Orizandts Heraclitus ,

oockniet uick.die veel bedt» maec die niet

n

bjcgeett ; want,wat fout den menCche baten,

c

hy fchoon de heele weereldt onder fijn ghcbi

bcfat, enhy en had geen geruft gemoet , als*

ghene> die met weynigh gheruft en wel te:*ï

den zijn? 'sMenfchen begeerte maeckt«
of arm ; maec 'tGcldt niet. Hy is rijck ingh-

nade, die arm in lullen , en rijck van ConfcU-

tie is *, foodanige arme , is d armoede als fa-

ken want fy flapenveel fachtzren bette*

de bloote en koude aerde , als de beangftei

ke opeenkoftelickbedd'. In armoede fteec

gerufticheyt, fondec wek k geen ding geneu<-

Jijck , of aengenaem kan wefen. EenMo-

denaer verlact de naeckte, en een armehé

vrede , oock fclfs op den wegh die beleger^

befioten is. Een arm mcnfch is oock vrolijck

dan een rijdce • want fijnblijdtfchap isofr

ker. De lorTelijcke armoede en kan oock :

ghenoeghde-arroe geen fchandt of dn-eere to-

brengen, als fy de Gierige. rijeke doet , wanfr

verfchillen veel van malkanderen » byfoixr

hier in; dat de arme flapende , de rijeke altijd

wakende uytlacchen,ende dat fy geruft, fijnd

d ongerufte aenfehouwen, die in, en door vc

faecken, ahijdts ongeruft eo droevigh zijn. yf

fegt onfen Salighmaker

.

? Sdigbz.ijnz.y'die ar

van geejlc zyn , toam'trtjck.der Hcwebn bofi
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Befehreyendc ds Wereldt. j oj

hi toe. Dit is dan een rechtveerdige toefchic-

fage Gods, dat hy d'armc uyt genaden 'tRijcfc

cr Hemelen geeft , dien hy d'aertfche Rijck-

emmen niet en heeft willen geven,om dat zy

d Hemelfchc rijekdummen beluten fouden,

cod'acnfchc nietenbelaten.

d'Arrooede is ons fecr nut endienftigh, en

tn grooten trooft ende byftandr,om dat zy ons

liet ende vei hindett vaq veel onghemacken
<de verdrietigheden • als daer is, guliigheydt

,

. onckenfehap , (die doch Baer- moeder is

vi alle godtloomcden ) en andere (chricke-

- i:kcquaden meer , de welcke door over-

^edighen rijekdom veeltijdts ghefchieden»

t erende fobetheydr in alle dinghen , nuchre-

mte wefen; ende de middelmate te g.;biuyc-

m tulïchen gierigheydf en cjuiftinge , als me-
i te konneo lijden

, verdragen, cn alles in't

; ede nemen, behoudende ons veiftandr, ver-

>rekinge van (innen, memorye» ofre gedach-

uti, die men vecltijd.s door guliigh vreten en

j/pen quijt wordt, en oock met ecne deghc-
ndtheyt des lichaems, en Welvaren der zie-

•/erlieH:.

H-idt Socrates , dien wijfen Philofoopb» niet

treweten, dat hy forïder grldt en goedt rocker

cgheluckiger konde welen
,
hy en (oude fijn

-Lmdtniet inde Zee geworpen hebben. Indien

V $ hfi
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306 /. Oriz.andts Heraclim ,

hy't gebruyck en miforuyck vande Rijckdom
men niet en kende, foo was hy geen wijs-man
foo hy den beften wegh tot de gheruftheydr nie

en wifte , foo was hy geen Philofiopb : nu Ir

wierdt door beydc ghehoaden , (elfsdoord

galm van haer Goddelijcke uytfprake; en ech
ter foo heeft hy fijn Goudt wegh gheworpen
op dat hy geluckigh foude moghen zijn. Sou
doSalomon, (Pr0v. $ o. S. ) fo wel tegens Rijck
dom men, als tegens armoede gebeden hebben
foo hy de Rijckdommen nier ghekent en had

dc ? neen hy : d'Apoftelen waren fcer arm.

menfehen , want fy hadden'r al verlaten , on
Chriftura na te volghen : en nochtans hóudei

wy haer rijeker, dan of fy de geheele weereld

befeten hadden; maer,foudenii)t wel alles ver

laten hebben (om haer Meeftet te ghehoorfa-

men ) indien fy foo veelgelucxin Rijckdom
Staet k en Eere ghevénden hadden # als de ghsi

ruftheydt in de armoede ? Ick hoor Petrum ert-i

de lohannem
( fijn oudtfte Lievelinghen ) eta

Apoftelen feggen , jitlor. $ . 6» <j**<k noch Sil

ver en hebben niet ; Ick4ioor den Helfchen-

Duy vel feggen : Matth. 4. 9. tsfHe defe dtngen

ftl tcl^ u gheven
; zy zijn mijne ,cn ick geeffe

wien ick wil : Wier CA ick liever wenfehente
zijn ? Inden lbedt van defe Heylighen, ofvan
dien Duyvel? Socrates , dies-halven > was een
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Befchreyeude de Vfeereldt. 5 07

er Huvs- vader , als een Thilofooph , die dc

Rijckdommen eerft goederen noemde: ver-

beterende den Tytel wel , maer daer na voeghc

ay'er een bequarae toenaem by , en noemt de

goederen derFortuyne, valfehegoederen, en ey-

ghentfe een valfchen Heete toe. Daer en is

geen Fottuyne om de Rijckdommen te geven,

noch om tebeftieren: daer en is gheen ware

goetheydt inden Rijckdom om beftiert te wor-

den. Sijn meeninge was dan (na dat ickfe vat-

te) ons door defen Tytcl te lceren , dat het by

ghevalgefchict, foo de Rijckdommen yemandt

goedten vorderlijck zijn ; maer wy Chriftenen

vcrftaen'randers.Met een woordt dan; Wie wil

fulcke dingen voot Rijckdommen rekenen , of

foodanighc Rijckdommen voor goederen hou-

den , diedencygenaer fchadehjekzijn^en an-

dere onruflen ,.dewelckede dimde bcfitren ;

ende de befte ontbceren ; dewelcke, de ghene

diefe niet en hebben , niet en miflen -

y
erfde die

ghene milTen, diefe hebben : dtwelckc ineen

uyre verlooren worden , ende den mentchc

niet en vererghcren diefe veiloren heeft t In-

dien een dienlt knecht komt te heerfchen , hy

draeghthem felven als een Tyran. Wat doilic-

hcydtisdit? ghy hebt u (elven te gheiijck ,cen

flaef,ende een dwaes ghemaeckc. War hater

doch of u ketenen van Goudt zij* r of dat gu

V 4 ld.
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30$ I. Orizandts Hcraslittu .

fclven met Heliogabalda zijde ftroppen hebtge
maeckt ? uwe dienftbaerheyt mach heerlijcke

wcfen : maer fy en is niet min ellendigh. Mej
mach wel (eggen, dat Godt de atme uytverko

ren heeft , om de Rijckdommendes weerclt :

te niet te maken.

Ddvidt voeght feet ftaey defe twee dinghci I

tTamen , feggende : De Heere maeckt de blind*

ftende , de Heere beeft de Rechtveerdigbe Uej

PfJm 146. 8. Ons leerende , dat Godt d< i

Heere duyiterlicke fcgeningen dengodtioo- 1

fen magh uyt deelen, maer niet uyt liefde ; dai

allcenlick den rechtvcetdigen. Dethalven.fot
|

heeft den weereldtfchen menfche kleyneoor é

faecke , om tich felven in fijn rijekdom te ver- $
blijden , aengheficn hy niet en weet met wi *

handt Godt de Heerc hem de felve toereyekt I

of 't gefchiedt met de rechter , ofmet de flinc

bei ; en met wit gemoedr hyle geeft, of het ij *

toorn ; of liefde , want hy geeft veeltij Jts deiS

menfche de rijekdommen , als hy de ffraëluni

de Quackelen g if, Num. 11.31. namcntlickfl

doornen, om haer te verdekken. Hier inniett'

onghciijck fijnde den Koninck Eutraphelvs, djeJ

niet de meelte rijekdommen over • hoopte, den!

genen, die hy meelt hate , feggende : dathyfettX

nheüjcl^ met hjren rijekdom foude hefbaren , endé

vermarfalen met eenenJwaren lafi van becvwmerA

mjfsM
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Befchrejende de Vfereldt. 3 <>9

tijfe. Job wierde geplaechr met armoede j roaer

ny dunckc,datter geen meerder plage en is,als

leoierigheeode geltfuchüghe roenlchcn mee

'ijekdommen t overladen : want, foo haeft als

fy alles verkrijgen, en befictcn watfc begceren,

(oo vallen fy van Godc af, en keeren hem den

ruPce toe ; fy (lellen hem fo feer uythaer her-

te! dat fe fijn naem ghchcel vetgeten : want ty

en fpreken niet andets, als van geldt en gqc<

door gierichey t ende ongerechtigheyt by

fchrobben. Dit Kemds-buldt veihino

dat wy door 'toogh van de naelde niet cn iv

nen gaen, Math. 1 9. M-^^^fff?
oeboomeyt ofce hinde r-pale int fchepfel fclve

is (want den rijekdomiseen gave Gods) maer

om defe drie fchadelicke welpen, dat ïsjorgh*

vuldigheyt, welluftigbep* ende eergiengheyt ,
die

aemeenclijck by den rijckdomzijn.fcbeyter af,

(oo zijn de rijekdommen iegeningen i en foo

wijle konnenbefittcn , fonder van de lelve be-

fetente worden , foo en kander ghecn perijc-

kel, maer in tegendeel veel goets in zijn i want

alhetgoetenquaet vanrijekdom, of armoe-

de, Icyün'l herte en 'tgebruyck des menfehen.

Zant cn Loodt zijn fwate dinghen ;
maer

noch veel fwaerder is den rijekdom , voor den

oieri^aert of woeckenaer ; want indien hy van

Godf de Heere niet wondevlijck hetftcldt en

V j wou
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3 i o /. 0/iz.andts Hcradiuu ,

wort in't huysken der gercchticheyt,foo dru<

fy haer mecfter in*t helfche vycr,enblijfter fe

vei* uyt. Wanr gheïijck de fpinnekoppe ai hac

leven befigh is mer het weven van fpinne-web

ben, ende treckt uyt haer eygen ingcwandc di

dracyen , waermede fy haer nette wecfe on

vliegen te vangen : ende veel tijdts gebeurt het

als de fpinnekoppe gheen quacdt en vermoedt
datter een dienftmaeght. (die 'thuys gaet fchooi

maken ) komt, en raeght wech beyde de fpin

ne-webbe , endede fpinnekoppe , en werpeft

tTamen irft vyer. Even alfoo oock, 'tmeeftet I

deelder menfehen verflijtcnal haer kaftel ijckerc

rijdt , vei quilten af haer kracht endeverftandt,

enefc dbeirgroowrcarueydt om haer netten ai-

ti jdts gereet te hebben , omdaer mede te van-

ghen ai de vliegen van Rijckdom , Staer> ende

Eere > en als fy haerverhooveerdighen over de

menigjhtedcr vliegen , die (y gevangen hebben,

ende hun felven rafte belovende in toekomen-

de tijden, fiet, foo komt de al-verbindende

doodt (Godts gehoorfame diencrlTe) daer aen

geftteken met het raegh-hooft van verfcheyde

lï ec kt en ende pijnen , en rockt defe onverfe- -

delijcke menfehen orrverw acht naer 'tHelfche i

vyer,tcrwijle fy vaft,en fonderachterdencken,

fitten enflapen inden ftoel der forgheloofheyt ;

ende alfoo werdt het werek , met den werek-

meefter, t



É

Befchreyende de Wereldu j j i

eefler,tc gelijck in een oogenblick tijdts ver-

lorven.

De menfche , in een Schip geboren zijnde,

:n wil daerom geen Stierman wefen : foo me-

de , al waerdtghy in overvloedighcn rijekdom

gebooren , foo en moet ghy u hert cn gemoedt

door gierigheyten fchrobberije aen den rijek-

dom des wecrcltds niet hechten : want het

fchip en paft daerom met uwen aert niet, om
dat ghy daer in gebooren zijt } noch den rijek-

dom en komt met u hert en gemoedt niet over

een, hoewel ude fortuyne daer mede gefegent

heeft. Daerom ift een yeder beter dedeught

te wenfehen en te lieven,dan den rijckdom,die

de gierige , twittige ,
endeonverfichtigemen-

ichen ghevaerlick ende fchadelick is ; want,

door't op- hoopen des geldts, wordt de gierig-

heyt en de boofhsvr verdubbelt ende gefticht.

Hoe yemandt dwaferis > hoe hy trotfer,

hoovaerdiger,en onverdraecbelicker zy,infon-

derheydt, wanneer hy door Gieiigheydt ende

woecker-ghewin geldt en goedts ghenoech by

ecnghelchiobr heeft, om de dolle rafetnije van

fijn gierigh ende onverfadelijck herte daer in

te fpieghelcn. Dcrhalven, foo moeten wy de

Gieiigheydt fchouwen als de pefte ; want fy

vciflii;dt onvcr(adelijck fo wel haet feiven , als

andere, door't roifbruyeken der wcereltfche

goede-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



$il L Oriz.4tjdts Hcraclitué,

goederen : fy wordt een dief, een Ziel- moo
der,een Afgoden, dienaer, een godtloos-gcwh
een onver fadelicke armoede, een vreelche

Jijcke oorfaecke aller fonden , ende cyndeling

'tbrandr-houdc onfer Ziele inde Helle. ^
De gierigheydt ende ongherechtigheydt , e

is niet andeis als een onghenefelijcke Zieckte
een on - tytMftjfchelickvyer $ een treedt Tyran
een \\>Ude Beefte-

t
een gevaerlicke Ktype', een on

bermhertigen en onverfoeneltcken Vyandt j 'cbe

gin der Sonden ; de Voortel van alle quaedt , ende
'tkodt der HelfcheDuy velen fclve. ïVenijn dei

Gtengbeydt , en fchrolberije , is van een heel an«

deren aert en natuyre , als'tvenijnder Scrpen*
ten, de welcke een venijn hebben, dat niet

haer felvcn , maer alleen andere fchadelick is 1

macr 'tvenijn der Gierigaerts ende Woecke*
naers , is hun felvcn, en andere fchadelick , eri

verdeirTelick. Sy quellen haer in een andert

voorfpoet, en veranderen een anders Heyl eri

Zeghen , tot haer ellende ; Een andets LorTen
Eeredoet hun wee ; Een anders geldt en goer,

dient haer tot een Hencker , tot een pijniger,

en nijper , om haer arme on-faligc Ziele noch
meer te quellen , en verdrietigh te vallen , ende
de felve in't Helfche-vyer te flepen. Sy en heb-

ben gantfeh gheen vermacck in eten noch in

dtincken
5

fy klagen en kermen ahijdts ; haer

fmert



Tefchreyende de bereidt. 3 1

3

nert en vcrdtiec en heeft noy t geen rufte ; en

oe de gene,die fy benijden, meer van Godt dc

leetc ghefeghent worden, hoe fy 'tHelfche-

yer hunder paflien ende elende meer en nieer

ihaer onrfoncken en ontfteken. De Gten-

4trts en Woeckenaers zi
i
n Beefteniiït nutten

an dit leven ; cn foo fy niet en konncn ontken-

en datfe (terffelick zijn, wat vermaeckenge-

ïocgcn konnen fy dan hebben , de wijle fy hier

ïout kappen , en mutfaerden maccken , om
n'c Helfche-vyer te branden? Een Hejdens

•nenfche gevraeght zijnde,wien hy liever was,

ien wijfen ende vromen Socrates. ofte den rijo

k:n ende welluftighen Crajfuó > antwoorde, en-

de fcyde : In dn levert, QraSm 5 maer **dcdoodt>

Socrates. Vooiwaer eer< dcfiighc bewijs-re-

den van iijnGcluck, LotF, en Eeie ; nadien hy

zigh felven met Socrates voor (kit in fijn doodr.

Hier uyt blijekt ymmersklacrlijck > dat al de

j

ghene y die in haet leven Craffas zijn (ten ware

fy Becften Tonder rcdelijcke Zielen waren) in

haer doodt en leven te ghelijck ongheluckigh

cn ellendigh zijn als anders niet zijnde , dan

een rechten knobbel-weght van Ramp-falie-

' heydc ; mitfgaders , een vei grootinghe van ar-

moede ende ellende j aenghefien fy als men-

fchen , met een redelijcke en onfterffelijcke

Ziele, ongelnckiger en ellendiger leven » als dc

Bee-
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4M /. Oriz.4ndts Hcraclittu*

Bceften fclve. En foo fy noch eenighe vonckc
van dat Goddelicke vyer van Gudes Ever.

beeldt in hacr knagende ghewifle gevoelen, da

en zijn maer hacr Beulen , die hun geduyi igh o
de p*jn-banck van armoede ende ellende ree

ken » en trecken , om kacr met pijn en fmert

teooenuyt-reuteien, datfc in't midden varif:

hacr geldt en goedt, arm ,en ongeluckigb zifai

O ! Wat is dit voor een Helfche rafernije

Rijckdotn teneven, en Godt te baten ? het vyc

des tootns tontfteeeken om inde vtammeit:

branden ? De Hemelfche Rijckdommen te ver

werpen, om de aerdrfcheteghenieten » dieon:

ineen eeuwich verderfdoenverfincken en ver.

fmooren ?

Ick bidd' o , fcght my eens, op wat manicre

heeft Weerelts Rijcfcdom oyt yemandetot de

deught «nde <foptechtigheydt gebroebt ? Het

gelét v&zdt yrmhers de ghebreken ; het lockc

de weftuften , en maeckt tweederley vjatitd

fchap : Eeru\tcgens de rijcke,door den byftanr

der nijdige , cn d acr na teghens de arme , door

de macht des gheweldighe. Dief-halven, in-

dien 'thebbende , en 'tonhebbende- goet , den

menfehe tot vyam fchap beweeght , en in alle

gierichcydt ende ongerechtigheyt ontfteeckt,

wrèn mach het geldt dan tot de gherechticheyt

nat cn dienftigh zijn ? Wy menfehen, zijn wel

van
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Befchreyende dc Wcreldt. 3 1 j

an natuyren tot dc dcught ende optcchtigheyt

cfchapen; maer'swefcldtsRijckdom, Staet,

n Ecie , treckcndc , ( als de Zcyl-öeen het

aeldoet) rucktons hert en ghcrooedt door

e quade begeerten klacx wegh. Dcrvarent-

eydt leert ons , dat grootc Rijckdoramcn ons

toote befocckinghen zijn. Derhalven ift

/el goedt , dat wijfe by tijdts verlaten , roaer

ioch berer is het , dat wy'er met een goeden

ville af-fcheyden ; want wy en mogenle doch

tiet lange behouden *, maer moctenfevetlatcn

[oor de dooit , of fy verlaten ons door't ver-

ierven.

Alle g breken vloeyen uyt de Gierigheydt,

Is uyt haer cerfte oorfpronghen : fy is het

echte zaedt dei verraderijen, omrouwighe-

leni rooverijen, dieverijen, tyrannye,verdruc-

j cinghe,overdadigheden,oorloge, en on-eenic-

Jicden: in fomma,de wortel daer alle godtloof-

leden , diemen inde boolc wcereldt fiet ghe-

xhieden, uyt voortkomen. Soodat Ovtfffgeen

^ngheïijckenfchijnt gehadt te hebben , dat hy

(ijn Schatten int diepfte der Zee wierp ; liever

jticbbende(gclijckhy feyde)dc lelvc te vetfraoo-

ren , als doot dc felve naer- mads in eeuwigh

perderf verfmoordt te worden. Tbocion » van

\AUxmda Magntu , tot een ghefchenck ghe-

iifonden zijnde feftigh-duyfcndt Kroonen , loo

vraegh-
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5 1 6 /. Orkjtndts Heraclitttd,

vracghde hy de ghene die hem 'tgeldt rot AtL
j

nen ghebracht hadden ; wacrom tAlexand'A

aeo hem alleen foo groocen fomme Goudcs g<

fonden hadde , dewijle dacter foo veel eerlijc

ke Borgeren binnen tsfthenen varen? Daeron i

(antwoorden zy ) om dat hy n alleen acht , e i

houc voor een wijs man ; doen feyde Thocton ï

v? . I , dat hy my dan foodanigh laet blyven, end .

lchijnen mijn leven langh. Hy wift (eer we m
dac het beter was arm te fterven , dan dc Ziel 5

re befwaren met het (lijm van Gierigheydt a I

fcluobberije.

Befchamendeatlede gene»die Uftctlick feg 1

gen > dat de armoede fchadelick is . en dat det 1

Rijckdomde Wijlheyt vordert * want de meri»|

fchen worden door den overvloede des Gelcta 4

vande wijfheydt (dat zijn de vrye konften ) afii

ghetrocken. Weten wy niet , dat de arme al*

;

dermeert met de wijrtijydr ornmc gaen > want I

derijeke zijn van wegen haren Rijckdom , aUl
tijdes met groote(aecken beladen » fien wy niet i

alle dage , dat de a?me iivt gsmeen , door haeci

neerftfge oerTeninge > veel wijfer enghelecrdeif|
worden dan de : ijeke l En , dat eenighe , me»
kleynder handen»God t de Heere meer offeren» 9

en-Godtvruehtigbec zijn
k als de gene die heele f

OlTcn geven ?
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1

Mxander de Groote, eenige Orateuren gcfon-

Icn hebbende tot Xenocrates,met een gefchenck

an meer als vijftigb Talenten ;wacr op hy

cvde : Seght Alexander van mynent wegert, dar;

m lange als ickjniddel [al hebben te leven, dat Uk.

MnTtlenten nietenbegeere. Hy gaf door defen

fuagh gheiloech te kennen, dat een vroom

nenlch(alseen Chriftelijek Soldact)geduerigh

)pfijn hoede moet zijn ,
optiat hem den njck-

lom des Werelds niet en vetleydo. Hierom,

s't dat Gods Lievelingh ons vermacnt,7yi/w.

Ji, 11. $oo ens rijekdom toevalt, dat U7 onfc

'jerien-qemect daernict aenen hechten : maer veel

iever (als de Sonne-ftralc in een Spiegel Ichfj-

lende, inbrandt fteccken abt geenc dateer te-

ihen over ftact ) onifoncken ende ontfteken

loot wereken van bermhcfticheyt , de hei ten

der genei die ons God de Heere voor ftekj è£

de bevolen heeft , Heb. it. 2 4-

Indien men nu roenfche n vond ,
als Mo^es,

die 't Konmghrijcke van Sfffttn weygerde , of

als den armen FabriutUy die fop veel gouds

weygerde font fanghen als een paan draghen

kondc : Ofte als Dtogenes, die de weerdigheyd

•;nde de maght van den grooten Konii>gh >^le-

xander nut en achte , men ('ouder vooifcker

mede ghecken en fpotten , gcUjck alfmen mee

»donnoofcle^/i^»doet, omdatfe meer
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3ZZ /. Oriz,andts HeraclitM
,

werck van yfer, als van Goudt roacckcnj
plactfe van te dcnckcn dat wy weynigh b
hoorden te begeeren , en ons te bevredigd i

met ghenoechfaemheydt.

De Koningh esflpbonftu feyt : Met bondt

pont onnutte forgbe , en kan men niet een m
fcbults betaelen. Want, wat baet het den mei
fche,dat hy Koffers vol gelds heeft, indien*tj i

gewuTeydel is f Wy willen Wel het goede g(

nieren, maer felve nietgoet wefen ; Maer w
kan ons doch 'swcrcldts goedt helpen , indic

wy lelfs niet en trachten goet te zijn ? gantfc

niet iwant, ai'tghene dat wy in ons befit hel

ben, is ydelheydt, als wy de liefde Godts,dic

alles gheeft, nieten hebben ? Ia, wy raoete

ons op 't hooghfte fchamen over onle Rijck

dommen , indien ons huys , 'twelck vol goet

is, een boofen Heeic heeft. Wat baet een rijc.

Menfche al zijn gtoot goet, 'twelck hy beefi

als hy Godr, die 't alles gheeft, moet mitfen ?
j

Wat baet het den Menfche , al wan hy doo

gieiigheydt en fchtobberye de gantfche We
reldt, als hy zijn Ziele vcrlore ? derhalven, di<

hem van gierigheydt en woeckerye laetregee

ren,die valt in alle ongeluck; want gierigheyd

is een temteerder van deaime Ziele, en roacé

dat den Menfche voor hem (elven, noch voo
niemand r goedt en is : want hy vcidoemt zijt

Ziele
j
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5

iele, en verkort zijn leven door de felve; foo

•urnen wel mach fegghen , dat zijn Rijckdom

iet anders en is als armoede ende ellende ien

at het hem veel beter ware Tonder Rijckdom

! zijn, dan met/a^ betooverdt te worden

innende ronte van zijnTaiTche, tot zijn ver-

er£ Want, ghelijck-men voor de honden

nde defwijnen niet andets en werpt als draf

n vulligheydt *, alfoo gheefe hem Godt de

leere den rijckdom , als een beurle in een

rivaet,en als dreck tot zijn oudctgmck.Seneca

^ghtfeer fraeytot defc reden : Dén Menfche

t met gbelttckigh die rijck vangeldt U \ maer die al

Sjn goet in zJjn Ziele heeft , ende de groothejdt

les Wereldts met voeten trapt, en memmdt en ftet

net^enhj zyn conditiefoude Willen verdelen.

1'Uytterlijcke armoede k in wel met den in-

vendighen ende GheefteÜjcken rijckdom

'{'amen zijn: Hy is rijclc en machtich, niet die

ieWerekfche Rijckdommen heeft, maer diefe

bn verachten . De Rijckdommen des We-

relt, ten aenfien vande Rijckdommen des

Hemels, zijn vanfoogeiingh en kleynen prijs,

iatfe naeu goederen konnen genoemt worden;

' iierhalve.cn mifgunt degod1oofeniet,ddcfe als

4?uyle twijnen, den draf des Wetelts eten wan-

neet ghy daer enteghenin't huys uwes Vaders

• ede volheytvan alle Hemelfche welluft, Rijck-

X z dom,
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I % /. Orizandts Heraclittu ,

dom,{taet,ende ccrcj fult geniete, die noyt c-

gegefien » noch oore gehoon en heeft, noi
noyt in sMenfchen hene ghekotnen is. Hcts

feker» hy leeft feer gheruft, die met het fijne!

vreden is , en die niet en begeert 'tghenc ei

ander toe-komt aente raccken, enoockzh
eyghen weet te befitten. Den oudt-Vad:

j3u<wftiMU,kg[iii De Menfcbe ü gbelutty l

niet dte beeft V gbene by begeert : Adoer die niet \ *

begeert Ugbetie by niet en beeft : Want hy is lijft
j

famigh in armoede , voorfightigh inghevac, i

den armen behulpfaem > vriendelijck icghe

de vreemde , niet geldt-gierich noch verqi-?

ftigh, gheenlief hebber van zijn eyghen luftei;

roaer alleen vand'eere Godts , foo dat hy zi

naem cntterfFeiijck behoudt,en in een Heme
fche vrede fijn Ziele beGdt.

d' Ervarende heydt leen onsidatter nicroarn

fco gheluckigh is, dat hy alles heeft j noch ni<

nundt foo ongheluckigh dat hy niet en hebtx

\V.ierom wachten wy, arme Menfchen,d«-

op een beter ghelegentheydt, dan alle andere

Is't dat wy wat hebben, en dat van 't befte , fc

moeten wy 'tfelve met danckbaerheydt ghenh

ten,cnde derefte roiflenmet ghenoeghfaerr

heydt, fonderyotsdaer nae te viaeghen,of w

veel,cfwy weynigh hebben : Want, indien \»

luttel hebben, foo lal oock onfe rekeningh lo

vee
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Befcheyende de Vïereldt* $\$

:el te minder zijn •, indien veel, foofullen wy

:s te meer Bet mhertigheydt bewijfen, en te

;eerder heerlijckheydt verkrijgen. Tjrtbago-

'4 gevraechufijnde, wat de Menfche God ge -

jek maeckte ? aqtwoorde , ende feyde: De

aerheyt tombelfen>en Vvel te doetu*

Den H. Apoftel Tanks , Afar. 17. i3. 2^
etuyght , datwy zijn vanGoddelijcken ghe-

achte. Over fulckxcn is'tons gheen kleyne

:handefoo vrecken honds te leven, dat wy

>nfe herren alcijds inde Geldt- fack, int Corap-

oir, of in de Goudt-mijnen ghefloten houden»

liet denckendc ( al fchoon onfe Lichamen hier

)paetdcn wandelen ) dat onfc herten en ghe-

noederen behoorde te vetkceren in de fchoo -

ïeTempelen onfes Heeren ende Salighmakers

'cfit Clmfti* ende ons al daer vermaecken in de

'choone Schilderyen,ende groote fondeiiijck>

ïeden, die daer in te iienzijn.

Wy moeten weten , dat de Rijckdommcn

Jes wereldtszijn vctwerpfclen van Gods ghe-

ïaede , ghelijck als 't famelen van den vvtjn-

>aetdt : De befte gaven behooren zijn Kinde-

ren toe : ifiutl fil ghifigendt Worden mei rijokr

\iom ; maer fftack l4 bet Erf.deel ontfungben 1

Gene f. 17. 1 9. £ƒ«* f4 fij*
vermaeck nemen)

nier Ucob bekomt den fegben> Genei. 17

•

hriftas gafiudas de Bcurfe, maer zijn Lieve-

X 3
linSen



ii6 I. OrtZsAndts Heraclitué,

linghcn gaf hy de gave des H Gheefts . De
Heere keert haer den rugghe toe, wanneer zijn

handt haer defe uyterlijcke dingen toereijekti

Inzijngrimmigheydt geeft hy defe vermeyndc

gheluckighheden den godloofcn, dewclckehy

in zijn ghenade den Godtfalighen ontfeydr

Pfalm. 57.1. Hy fet haer op de befte Wcydcn,

om dat hyfe roeijnt te flaghten , cn defe laet h}

graefen op magete dorre Weyden , om dat hj

wil dat fy altijdis leven fullen : de godloofe zijl

als de vier* pijlen, die al brandende in de Luch

worden op ghenomen; al-waerfy een oogen .

bliek tijts feer fchoon vlammen en flickeren

ioolanghe als fy verheven zijn , footeyferen f

als een klare Sterre in de ooghen der Men-

fchen; Maertenlijt niet langhe, of fy en val-

len ter aerden , en veranderen in een weynicl

tijts in roock enaflehen. Konnen wy nietlijdei

datfe (in fchijn) een wijltijtsrijcken vroolijcl

leven, daer wy weten>dat wy in der eeuwighey

rijck en faligh fullen zijn ? Konnen wy hae

niet gunnen, datfe een korte, verganckelijcke

aeniche, ja yermaledijden Rijckdom hebben

die haer eyndelinghe met al haer fchijn-vei

maeck ende wel-luftin't helfche-vier van Plu

to, en haren Geldt- God , die fy in de Werel

ghedient hebben , fal ftorten? Ghelijck dei

Pfalrnifr. felver feght i Quth u dar met niet

$

L
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*Befchrejende de bereidt. 3 1

7

oghy in dit leven 'f gheluck der godloofen moet

houVtenaen den korten voor-Jpoet dte hun God

nl gbevcn, wfgunt haerntet, Vpant z,j feer

aeft vergaetu, &c. Pfalm. 57. Indien den

hemeften Ofte reden en verftandt hadde

,

'oude hy foobot zijn dat hy dencken foude,

at zijn Mcefter hem liever hadde dan zijn

nackers , om dat hy hem beter voedet ?

Sfeen. God befwaert u gieiigh ende onverfa-

iclijck hertc met defe fegheninghen , en ver-

boot uwe ondjnckbacihcydt ende onboet-

Jeerdigheydt, om u met een fwaerder verdom-

rneniffe te overladen : Hy zeghent 11, tot u ver-

derf, om dat ghy des tc meer brant-houdt inde

Helle brenghen fout. Leert dan hier uyt, ghy

gierigaerts ende woeckenaers, dat de Vleel-

houder zijn Schapen niet vet cn roae<5t , als om

die te dooden , en dat de Chiruigim de aderen

niet toe cn bindc, als hy eenMenfche laten

wil. Iudas was een gierigaerdt , eer hy tot

Chrtflhm quam : daerom gafhem Chnjim den

buydcli om zijn gierighe begeerten te voeden,

ende t'ontftcken, op dat alfoo zijn verdorven

herte moght ontdeckt worden. Soude nu
' ludu hem lelven niet feer bedroghen hebben,

indien hy 't ampt,dat Chrifttu hem op leyde,

achte als een bewijs van zijn grooter liefde cn

' ghencgcmheydt tot hem , als tot alle andere,

X 4 in
'

c

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



1

1

8 /. Oriz.4ndts Heraclituét

in't ftuck van ghetrouwigheyt ,daer hyinder

daet wilt , dat hy een dief, en verrader was ,

ende dat zijn Beude hem was een fttick om
zijn arme Ziele te verftiickens ? GnewilTeliick,

ja hy : want de godloofe worden veel tijdts

rijck, ende vrome lijden ghebreck \ Macr fy

en willen de Üeughc om den Rijckdom niet

vcrwitfeien, dewijle fyvallelijck weten dat het

een gave Gods is, die (y ahijdrs fekerlijck mo-
ghenghenieten , maer d' ongheftadjgen Rijck-

dom des Wereldts heeft nu defc, dan ghene,

in haergeweldt. Ia, de Dcught ende Armoede
is foo deftich en uyt-ftekende , dat niet alleen

een vroom en wel ghefteldt ghemoedt, de lof-

felijckc Armoede , om d' oneerlijcke en by een

ghefchrobden Rijckdom niet en wil, maer

iélfs niet en kangheven, of ten ware dar by'c

daer voor hielde, dat den rijeken Athentr

Themiftocles, die in deughden gantfeh arm was,

freter foude gheweeft hebben als Arifttdes , of

Socrates, &c. Daer hy nochtans met al zijn

rijckdom t'famen feer fchandelijck,en fonder

ecre , te gronde ghegaen is : Meteen heyloo-

fen Gierigaeit ende Woeckenacr , fterft het al

daer henen, maer d'edele Deught endeËcrbaer-

heydt blijft eeawigh. Ghebjck eenMenfcbe

fomwijlen wel al zijn goet ( dat hy in de We-
rcldt heeft ) foude ghevcn,om van een gebreck

genefen
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'BefchYeyende de Wereldt. $ ï 9

hcncfcn te zijn:alfoo behoordt oock een

iiermaetdt ende Woeckenaer roet veilies van

ijdelijcke goedeien , een eeuwighe gheiuft-

ïcydtdes ghemoetste koopen; Want beter is

iet in liet huysdes Heeren een ghecrouwen

Deurwaerdet te blijven, dan te weien een on-

:rouwen Rente- meefter , ende alfoo, met dien

inden Evangelio,uyt ghefloten te worden,ende

indnyfent perijckelen te zijn van te moeten

bedelen, cn eüendigh te moeten fterven.

Gclijck de Zee-roovers ende Vry-buyters,

die op Zee ghenomen worden vanKoningh-

lijcke Schepen, aen den oever ghebracht wor-

den om al daer gehaoghen te werden; ghecn

langheruytltel of hope van leven hebbende^»

dan daer is tuffchen 't Schip en 'c Landt : Alfoo

oock de ghene , die hier gelijck alsRoovers

en Dieven, feylen in de Zee des Wereldts , tot

nadeel en fchade van haer even Menfche > en

haer (elven eens gevanghen ghenomen zijnde,

van de Dicnaeten der gerechtigheydt Gods, als

fy tut een ghewitfc plaetfe ,ende veifekeiin-

ghe haerder haven ghekomen zijn, lullen (on-

der eenighe hope van Ghenade ende Bermher-

tighcydr
>

, dact blijven , ende den eeuwighen

doodc lkrven_.

Wy bevinden, darden rijekdom des wereldts

een langhc rooeyte vcreylchc, om defelve tc

X $ beko-
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j $o /. Ori&tndts Herachtui %

bekomen, en een korre blyfehap toe brenghr,

in die te ghenieteriw . Over fulckx en moeten

\vy niet veel forghen voor 'tghene dat wy heb-

ben > noch ons gantfeh niet bekommeren over

'rghene dal wy niet en hebben , n ch ons niet

toe en komr, Want als wy hanckeren naet een

anders welvaren, foo veiliefen wyghemeen-

lijck, dat ons ghegheven is. Hierom en moe-

ten wy niet foecken te knabbelen of bijten aen

een ander Mans aes , opdat wy aen den hacck

niet ghevanghen wordeu , en haefiigh t'onfe

verliefen, als 't fomtijds wel ghefchiedt, Gal. 6.

io. Maer veel liever goet doen aen een yeghe-

lijck, infondeiheyt aen de bondt-ghenooten

des gheloofs, met welckcwy veel goederen

ghemcen hebben :
#
te weten ; dat wy tTamcn

Kinderen zijn van eenen Vader , te ghelijck

Broeders lef» Cknfti : met eendei ley fpijle ge-

fpijft, 'twelck is Gods H. Woort, zijnde in een

huys,welck h zijn Gemeente, tïamen rcyfers,

ftrijdendeom een ghelijcke fake : gheroepen

tot eenderley hope: ende mede-ervers van een

eeuwigh Koningh-rijcke. Alle defe >infighcen

zijn Gods Hemelinghen ghemeyn, en zijn als

vele linien , die al op een puneï uy t komen :

Want het zijn verbimeniflen om die ghene lief

te hebben, die haex in Chrifio lef» ontmoeten ,

in den wekken wy t Tarnen een zijn , otu dat
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»

. Hoofi is , ende wy zijne Ledematen...

Dc Philofooph Crates , nam alle zijn Rijck-

dom en wier ie int diepste der Zee, (eggende;

lek, hebbe veel liever h te verfmoren ,
als door u

naemaels tn een eeuwigh verderfverfmoordt te Veor-

den. Ick meyne,had hyle den Armen gegeven,

dat hy beter ibude gedaen hebben i Want onfen

Heere (eyde tot den ionghelingh , VJtlt ghy

volmaeckt Wefen ,
verkoopt alles Wat ghy hebt*

deylet den Armen , en volght my naert M are. 1 o.

u.Laet ons dan maecken door medelijden

ende bermheitigheydt , dat den Rijekdcrro

ende 'tgrootfte goet onfer Zielen ende des ge-

moeds,vry van allequade begeerren, ende be-

kotrmetniilcninons gheleghenis ; Sco enfal

haet, nijt , of jaloei(heydt,in ons heit en ghe-

moet gheenplaetfe vinden \ en wy fclve en

(uilen niet eens wenfehen noch willen, (al

moght het ons ghebeuien ) de grootfte Mo-

narch vande gheheelc Wereldt te wefen , maer

Tullen alleenelijcktraghten viy te zijn , ende te

leven in een (het desVoberheydts ende matig-

htydts , die ghewis van alle moeylijekheden

bevrydt is : dat is, in ware Armoede \ want fy

is een maugheuyt-korofte, fonder foTghc, (on-

der cvervloedt ,en Tonder verdriet , het alder-

luckelijckfte.

Elcke arme , is vry van alle befwarenilTen

ende
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3 3 * 1* Oriz**ndts Heraclkiu,

ende booflieydt ; Want alffer een Trompet ge-
blafen wordt,dan weet hy wel dat het hem niet
cn geldt.De ftruyck- rooiers gaen de arme voor
by , en treffen de rijcke aen, foo dat den Hon-
gher weynigh koft , raaer de walghe veel. In
Armoede mach men falighlijck (ofte gheluc-
kighjleven, maer ingrooten Rijckdom.Stact-
fucht ende Eer-ampten, gantfchniet

; Want fy

brenghenahijdtsgrootefwatigheydt en bekom-
merniflen met haer ; wy moeten haer, nijr , en
fchelden, lijden

; en daer-en-boven foo hebben
Wy veel tijdts veel te verrichten

, teghcn een
cd ooberiiv fele koppen ( die gheerne 't kUcr

water troubel fien ) en dat met gioot verdikt

:

Maer de loffelijcke Armoede , wel door-bout
zijnde met ruft cn vrede , is een hecilijck Erf-

deel ; ende men fchadt het daer voor.dat foda-
nige Armen den Heere toe-behooren, om dat

fyhem aitijdts verghefelfchappen , foo wel in

dtoef heydt als in blijfchap , en haer felven met
flechte dinghen ghenoeghende, de Rijckdom-
men des Wereldts verachtenden ghelijckals

met voeten treden,

Sommighe hinderen zijn van fulckenaerdc

en nature, dat fy noyt te vreden en zijn dan ter-

wijle de roede noch over haer is : (oodanigh
fullen wy wefen tot God ; al flaethy ons ,foo
hy ons maer cn betert: wy fullen' t hem alles

met
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met denheyltghen ïob
t
laten wegh rietoen, foo

hy ons maer zijn felven geeft. Want de God-

faligheydt is een groot gbeVrm met ghenoechfaem»

heydt, 1 . Tim. 6.6. De Menfbe en leeft niet

alleen van den Tlroode, maer van allen xvoorde dat

Hjt den monde (jods gaet , Aiatth.4-4< Wy fullcn

dan by ons felven legghen:Wy hebben maer

eenLichaem te voeden, en te kleeden ; een

weynigh korens is ghenoech om cerlijckte

leven, en noch minder aerde om ons te bedec-

ken. Een weynich gelds is ghenoech om eer-

lijk k door te komen , maer noch minder om
falich te derven. Want wy zijn naeckt in dc

Wereldt ghekomen , en wy fullen daer naeckt

uyt gaen, fonder yets mede te draghen*, als al-

"cen'rghene dat wy den Afmen ende behoef-

tighen ghegeven hebben.
cDie hem des ontfermt,

die leent den Heere , Prov. 1 9. 1 7. Pbatarm ;

goet doende de goede Afrnfchen , enfchijnt gheen

gheven \ maer omfanghen te tyn. Derhalven,

ioo moer dan de Menfche alti)ts ghereet zijn

andere goet te doen na zijn vermogen,en oocfc

forchvuldigh wefen,dat hy fulcke deughden

niet en dem pe : Want het is het arnpt van een

vroom man ( volghens de leere Chrifti ) den

Armen goet te doen ; Ia,felfszijn vyandt, al

eer hy 't van hem eyfcht om d' eere wille

;

Want , een wcldact , die feldeis, mach gheen

b(%-
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5*4 /• Orizandts Heraclitta

behoorlijcke eere ghegeven worden.
Thdipptu Camerartus feyt : Soodamgbe Men-

fchen zjjn regbt Wijs , ende wel beraden , de welcke

de hoogbeydt ende den Rijckdom defes Wereldts

aenfien als faecken diefo onfeeckerfijn als de baren

van de Zee ; f-Jet ghebeurt veel cijdts , dat een
die vandighe noot drufcigh w.is om re leven,

morghen too overvloedigh rijck is geworden,
dat hy felfs andere onderhoudt ; en in teghen-

deel van dien, andere die ( als de fterre die

'sraorghens boven ons hooft, en t' favonts on-

der ons voeten is ) huyden een grooten fchadc

ghevonden hadden , morghen alles verlooren

hebben wat daer inhuyswis. Dit vers moet
hier plaetfe hebben, d u is : 7vjn yofteuti> ofte

Wy hebben gheVvseft , ofte wy jonnen wordenf$9-
damgh,al ons even naeften is.

God de H jere begteft de god' loofe wel met

Rijckiom en neringhe maer hy en bette haer

( als den onfinnighen ) niet langh behouden:

Want hy weet wel, dat haer gullighe begeerte

tot het geldt, een groote ongheftadigheydt des

ghemoets is , met een ftereke beweginghe en

gretigh verlanghmnaer alle overvloede : Daer*

om als hy den Menfche swerelds goet niet en

wil gunnen , foo befteldt hy hem veel rijek-

doms, meteen Sot onverfigeigh ghemoedf; en

ontneemt hun alfoo,door wech rackinge van't

eeoci

mm
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Befcbreyenie d: Wereldt. 3 j j

:ene, het andere: Overfulckx > foo ift een veel

minder luft foo's Werelds goet te ghenieten,

alQeen meerder vreughde ende blyfchap is,

defelve te verliefen, Wie te grooten honghcr

naer't geldt heeft, die moet nootfaeckelijck

veel droef heyds hebben alshy 'tquijdt won j

'r geldt is te gebruycken als de gereettchappen,

die niet te ghelijckc nut en zijn tot alle dingen;

hierom behoort een yder Cbriftelijcke Ziele

veel liever dedeught, als 's Wereldts goedt>te

foecken; Want het Gout ende Silver is den

Sotten ghevaerlijck > en de godlooftieydt ver-

duirt haer felve,door 't geldt. Cbdon ghevraegt

lijnde, wat de Rijckdommen des Wereldt wa-
ren ? antwoorde, en feyde > Zy waren eenfchade

van alle quaet %het rcjsgeldt van alle ellendigheden

,

en een onderflnttinghe van allegodloofheydt. Seec

deftigh trefte hy de nagel op zijn hooft : Wanc
de Rijckdommen defes Wereldts befmetten en

bevuylen's Menfchen herte metaldcrley fon-

den : fy beweghen ons tot gierigheydt , Hoo-
verdye,en opgheblafcnheydt. Want 3 als wy
door gierigheydt en fchrobberye rijck en grooc

. zijn gheworden , foo laten wy ons vooritaen,

dat wy wat heer lijckx fijn, en verachten onfen

even-naeften; (onder eens te denckeo dat de

goederen des Wereldts ydcl, en onnut zijn, en

datfe hier moeten blyven. Derhalvcn, behoor*



3J6 /. Oriz.andts Heraclitm

den wy de tijdelijcke goederen foo te gher

bruycken, dat wy daer vlytigher af fcheydeo

als wy daer aenkomen > dewylc datfe foo on
feker zijn als de baercn van de Zee, en darmen

fe doch moet verlaten ; want fy en konner

ons niet helpen in onfen noodt , en rijckdom

roet ander Menfchen fchade, is ons hinderlijck

en godloos '> Maer de vrome-arme zijn altijdrs

rijck in bate Armoede. Wy weten j dat den

Rijckdom , de macht ende achtbaerheydt des

Wercldts, .meeft verheughen den ghenen, die-

der felver teghen-deel meeft vreefen > Want

:

s Menfchen ghefighte kan foo wel op Goudt,

als opLoot bederven. Daerom en laet ons geen

Rijckdom onmatelijck lieven, want ai fchoon

de godcien in haer felven goet zijn, foo is

nochtans de liefde tot de felve quaedt , foo fy

bevanghen is met gierigheydt of verquiftinge

;

roaer laet ons liever 's Wcreldts goedt genieten

met ons handen * als met ons hette, even als de

goede StieMuyden doen, die te gelijckde hant

aen 't Roet hóuden, ende naer de S:erren fien,

op dat het Schip onfer Zielen door d' onftumi-

ghe wint van gierigheyt en fchrobberye ( als

lijnde de baren felve ) niet ghetoft engheflin-

ghert cn worde, teghens de Steen- klippen van

alle godloofheydc ende ellende , tot verflin-

dinghe van ons ÜjrT en leven. De giecicheydt

ende
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'Befthreyende de Weereldt- 337

ide ongherechticheyt, is in de Confcientie,

aelijck lont* int Schip>a\s hy'er uyt was,fo was

:yde de Zee en 't Schip in ftilte: nu dan,gelijck

en middel om de Zee te ftillen , is de winden

! (lillen: alfoo den middel om de Confcicntie

: bevredigen , is de felve te fuyveren van alle

I hebreken die de ziele Koortfich fijn_ .

d'Ervarcne Sterre-kijckets felvc , ghevcn

ns te kennen, dat, indien wy uyt den hoogften

lemel d'Aerd- kloot (aghen , Ten (oude or.s

saer een Sterreken , offtippclkcn fchijnente

/efen.Sullen wy dan in dit kleyne puntken, ja,

a't minde hoeexken der felver ( dat is, dat wy

•ewoonen) fulcken vermaeck nemen in'swe-

elds goet, grofen groot ,by een te (chiobben,

lotlaft van onfe arme ziele, dat wy daeromde

;henenchte van d'oneyndelijcke plaetfe der

femelen willen derven ? Neen ; de weerdde

met al datter in is) is wel tot 'smenfehendienft

»efchapen, matiger- wij fe ; maer ('is evenwel

i'eygen-woonplaets vande beeften, die geenen

ïaederen 'tliuys enhebben,of fy leven,en of fy

ioodt zijn ; maer den menfche ( hebbende een

redelijcke ziele) heeft den Hemel tot zijtu,

^ader-landt, die hem van fijnen Schepper tot een

'euwighe Ewc vergunt is, in fonderheyt zijn

Lievelinghen , die haer heit en ghemoedt aen-

denRijckdom desweerelds niet en hechten

Y maer
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J J 8 /. OrtTLattdts Hcraclittot

maer alle dinghen achten alfoo als fy zijiu,,

kondc wcldencken op den Mantc,
dien hy te Troas gehtê hadde, ende op't fatfou

van zijn vellen tot fijn tenten', maer even- ul
loo (ach hy altijds door de felve naer den H
mei Het is een verftandigh Rijck-menfche*t
welcke, al hoe-wel hy den Rijckdom des we<
relds heeft, nochtans de felve al vliedende b
fit. Willen wy ghcruftvan ghemoed'fijn,fo
moeten wy arm ( ofeen arm-menfche gelijcl

wefen. Want het ghebruyck ende leght niet i

Weetclds goed • maer int ghemoed felve. E
tghene dat ons een ware Armoede aengeiaeg
hadde, (al ons oock op rechten Rijckdom toe

brenghen. Ende ghclijck wy alle de goederc
des weerelds niet wel en konnen verlaten , fo

laet ons dan ( ten minden ) de felve alfoo hou
den, dat wy dacr doorniet ghehouden en wor
den, en dat s'weereldsgocd'in onsbefitmac
blijven j Maer ons gheenfints en befitte > en da

wyfhet tijddelijcke ghebruyekende ) nae

'ceeuwighe verlanghen.

Laet ons dan de goederen ( des weerelds
aenfien, als een eygcnaer, en als een vieemde
als een cygenaer,in haer rechrjalsecn vreemde
in haer ghebruyck. Want wy bevinden, dat cy«

ghendom fonder gebruyek, maer een in-becl

oinghe en is; Wy konnen de middelen var

andetc
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'Befcbreyende de Weereldt. 3 $ 9

ndcrc befighco(ghelijckwy wettelijck roo-

;hen ) als ons eyghen ; Wandelende in hare

lojfcbetty (lende op bare deftigbegheboumn» met

00 veel vermaeckx als ons eyghen ; maer we-

lerom, willen wy ons eyghen befighen, alsofc

;en anders ware : Wetende, dat>hoe-wel Wy

lie van reghts weghen houden , (00 en ift noch*

ans maer leen- goed.

'PUto zeyd 1 dut den Rij slalom , ontbloot vxti->

joorficbtigheyd, blindt is \ trucr feerkjaer /iet, als

Ie middelmate htertct een Uydfmxn dient. Vier,

;n Water, fijn goede dienaeren ; maer quad<L-»

Ticefters; maccktfe uwe {laven, ende (y lullen

nder daed goederen wefen in't ghebruycfc, by

ildien jiiet in haer nature, u (elven goed, en

andere door u *, maer foo fy u meefter worden,

Too hebt ghy u (elven op u eyghen galcye ghe-

Doeyd . Dcrhilven , indien yemand gheerne

?oor rijck , wijs, en cerlijck gheacht ware,

dat hy dan niet (00 feer en trachte om zijn be-

geerten te vermeerde. en , als om de (clvc te

IfCf minderenjwant waeilijckjn die dit.gen>dic

iaer meeft beftaen in't ghevoelen heeft kx\

>ueeftc,die't minde begeerd. Een arm menfeh,

t die weynich heeft,en met het fijne te vreden is,

: is gcwiffelijck jijekerdan de machtighfte Ko-

: lingh, die fich fclven inbeelde niet te hebben

;

rfdie hetn dacr in bedroefde, dat hy nie t meer

T x hebbén
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,

hebben en konde. Hy is rijck ghenoech , ce

een goetghenoeghen heeft; want, ghenoech^

meer als veei Hy is groot genoech, die iijne.

ghen Heer en Meefter is : Hy is geluckigh g.

noech, die daer leeft om wel te fterven-, wat
voor sweerelds rijekdom , en behoeft hy hi

te forghen , maer alleen voor de faligfreydi <

ghelijck wy naeckt inde weered ghekorm
fijn, lbo (uilen wy oock daer wederom naec
uyt (chcyderiw •

O ! geluckighe Armoede ! Wie itfer oyt o\

uwent wille vermoort , of in d'hechtcniltc ge-

worpen? Niemand: het en is ons geen fchanc

of oneere arm te fijn; maer de loffLlijcke At

moede kloeckmodigh te verdraghen $ is 01

een groote Eere. Weert ghedaghtigh aen onfc

Heere ftfiê Cbrifti,óie » doen hy Rrjck wa:

:

heeft alleen om onfent wHle willen arm fijn

hy heeft wel bewefen , wat werek hy van

j»eldt maeckte ; want hy gaffudas de Bcurfe,c

fijn lieve en ghetrouwe Difapulen , en gaf hy(

niet ; m?.cr hy gaf haer fijnen HtjlïgenCj'beeft

indien hy den Kijckdom des weerelds gheach

hadde,hy foude fijn lievelinghen (by fonde

herc-felven) daer mede wel verforght hebben

maer fy waren fonder goud of filver, en hy fel

ve , en hadde niet daer fijn hoöfr op raftef

konde: waeruyt merrlichtelijcken kan merc
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Bcfcbreyendc de Weereldt. } 4

1

:cn , dat de armoede een deughd i$ > die den

nenfche kan regheeren, ende hacr felvch lee~

en, om dat fy ons onderwijft en bequaem

aaeckttot alle goede Oeffemnghen,?iï)fe\\\ckc

,eeringben yenóe alle goede Ko»ften»d\c een op-

echt Chriften menlche meeft van doen heefc,

•eyde in fijn leven , ende in fijn derven. Want
Zhriftus, God fijnde , ende alle dinghen in fijn

nacht hebbende, om gheduerende den rijdt

ijns levens op aerden te verkiefen, koos fulck

enmaniere van leven als't hem beliefde^: hy

erkoos den aldergeringftenende verachtelijc-

tenftaetdes levens, Luceij. enhaddedaer-

>m een Stal, inde plaetfe van een huysi een

kribbe, in ilede van fijn bedde: Hoy , in plaetfe

ran Tapijte-dekens : en de felve noch niet van

ïjn cyghen: een fchamde Moeder. Subere

coft> kleedeien van ghelijcke : om kort te

-naecken : hy en Tocht gheenderley pomperye,

.ijekdom^, ofie welluft dele weeields , noch

EU weygherde ghecnen atbeydt
,
gheender-

ey vetdruckinghen » gheenderhande ellen-

digheden , noch oock ecnighe quaden
;

uyt

r»hcnomen alleen de fonde , vvelcke quacdhy

Étlleen wilde dat fijn lievelwgben ende belijders

..>heheel en al haten ende vermijden (ouden:

wy en konncn ymmersniet fegghen,d:.t hy niet

;£nkonde,noch oock nieten wift, hoe hy hem

Y 3 c:n
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$ 4 * I* Ofiz^andts Heraclitué ,

ccn beteren ftaet verkiefen foude$Wanth,

die d'Alm acht ighfte God is, is oock d'aldc-

wijfte. Derhalven dan , foo behoort de lofi-

lijcke Armoede bemint te fijn , om dat fy os

aenwijft van wicn fy ghelieft wort.

God de Heere heeft op fijn eyghen onk-

(ten dewecreld opghehouden byde les Du

fend laren : hy cn wil niet dat eenige fch;«

vergaderaeis Tullen woonen in fijn Koning-

rijeke » als alleen de ghene die de felve wei

legghen in des armen hand ,,dat is , fijn fchê.

ttfic,/M<ith. 1 6, t o. Oe Narden- falve, dieM>
rta aen Chiiftura beftede , was verloren, gr>

lijck als 'tgoede ghezaeyde zaet, dat wedero

Tal honderdt fout aenwaHen, ende ghevondi

worden inden oughft des onvergancfcelijcki

blijfchaps, ende des eeuwighen vceuchds.

Het is fcker, en ghcwis,dit , als dan de g<

den goet fijn , ende ons goet doen, niet alïci
j

als wydie in ons vermoghen hebben, m*

oock als wy de fclve ons quijt maken j Wa-

door den Rijckdom van ons te keeren , b . k» <

men wy, al wat wy willen *, raaerdoor defeb

(gierighlijck) by ons te houden, fonder uyr:

deelen vcrliefen wy alles wat wy hebben ;(o

dat het ons een beter en ghewi Hei Rijckdom j>

ghekent te wefen vooreen arm-medelyder.

ysiftaodighnxiedettghdYaem man » dan gh^

houda
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'Befcbreyende de Weereldt. 3 4 }

ouden te worden voor een Rijckenvreck;

ram door wetenfehap bekomrmen 'ibefïrten;

aaer door't hebben en
t

begheeren raecktmen

i't verdrier.

Wy en fijn gheen Heeren endc Mcefters over

mfe goederen,maer allecnlijck uyt-deelcrs van

]odt gaven , die hy ons uyt ghenade gefchonc-

;en heeft ,niet om de felve door gierigheydt

:nde fchrobberye op te fluyten,ende tor fchar-

en te vergaderen, rnaer om onfen even-naeftcn

ille hulpe endc byftandt te doen inden noor>

laerons vermoghen , volgens de leere vanTV
ïtds : tJltijnfoone> behtghj veel , f—fbof dech

ri)ckelijckcn\ endebebtghy weymgh , foo gheeft

ioch van den Vcejntgben > en ebt met trouwer her-

ten'*gby en fuh uwen hon niet verlsefcn<>Tob.$.9*

Want anders foodc/ Off
erbande , de Bcrmher-

üghejd btiyten de deure fioyten , ais Sara dede

Agar,tx\ als 't vier ócsjvers op-drooghde de

natïighsyd, ofden dauw der Liefde y
»z\ï)ck a)s

'tvicr des Hemels het water door Eim eiTcr-

handc opleckte, 1 . Cor. lS. $S,

Wy zijn in den beginne naer Gods even-

beeld' gclchapen, daerom wy moeten uyt lief-

de tot den arracn, hem imvendigh in oniehcr-

ten dr ucken, ghehjekmen de figperen dei Ko-

ningen ende Pu ineen opV gek doet : wy ilen

immers , dat Gc*ii deHeere (die Üktó on-

y $ eynde-
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344 Ori&andts Heraclitm ,

eyndelijck rijck is ) niets en behout in fijn pi

gen handenjtnaer geeft het alles aenfijn Scbej

leien. Heeft hy niet fijn cygen felven uyt liefd

ende mildadighcydtdenmenfchen ghefchonc

fcen,(onder yets voor hem felven te behouder

als alleen een de hooghfte regceiinge , die l

ons niet en konde mede deelen__ ?

Alleen het evenbeeldt desHeeren , dat de»

armebehoeftighe menfehen dragen, behoore

ons tebeweghen tot bermhertigheydr', ot

'cWoordt Godts tegehoorfamen , en haet b\

Handt te doen in haren noodt ; want haren la

is een befegelden Brief van den Koninckfelve

dien wy niet en konnen ontkennen, fonder vei

achters te zijn van fijne Goddelijcke Maje

fteyt. Derhalven dan, indien wy immers wa

foecken te vergaderen, waer konnen wy 'tfelv<

beter bewaren, dan in des armen handt ? dat is

Jijnfchat'kjiïe ; endaer fal alonfen overvloed

inwegh ghelcydt worden : daer weten wy da

onfen rijekdom feeckeilijck bewaerdt» end<

oockgewiflelijckaen ons wederom fal ghege-

ven worden

.

De wccreUU leert ons,dat hetgroote dwaef

heydt is, rijekdom naer te laten, die wy mei

ons nemen mogen . De Chiiftelijckheyt leeidt

ons, dar, het gaie dat wy uyt liefde geven, ter-

wijle wy leven, dat wy dat felve (
ghedoiver

zijnde)



Befchrejtttde de Vfeereldf. 3 4ƒ

ijnde ) oock met ons draghen : en d'ervarent-

eydt leerde ons, dat wy *t al verliefen, wat wy
aet laten, van 'tghene dat wy behootden mede

z nemen

.

Hierom behoorden wy dien onwaerdeerv

ij eken fchat met ons te dragen door wereken

'an barmhertigheyt, die de gietigaerdts endc

voeckenaers verliefen door gierigheydt ende

chrobberye : foo lal 't ghebeuren, dar, waer

ïaer doode lichaem niet anders dan een doodr-

deedt fal mede draghen tot in haergraf, daer

(uilen wy veel rijeker welen onder daerde, als

wy hierboven gheweeft zijn. Derhalven, lbo

ift een gro te dwaelheydt, indien een menfche

veelgoedts naer fijn doodt achter laet,en'tfelve

niet voor-heenen en fchickt , daer hy reylen

lal j
want, wat goedt dat een menfche doet om

fijn ziele, dat is fijne ', en wat hy achter laer,

dat is verlooren : maer al wat in dit tijdelijcke

leven heerlijck en loffclijck wordt uyrghedeelt

om GodtsWt/Uy dat wordt in'teeuwighe leven

Geeftehjck ghevonden inden Hemel: Want,
aldaer isGodtde Heere felvede hooft- fomroe

der vergcldinge, naer ghelegentheydt van onfc

iake, met een gheftadich goedt , waer op onfc

renten, fekeilijckgegrondet zijnde, ghewifle-

lijck lullen inkomen 'tzijnder tijdt : fulcxdat

wy daer op volmaecktelijck moghen hopen,

Y s en
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$4<> /• Orizundts Heraclitw ,

en vaft vertrouwen, fondcr dar de hope ons o\

bcfchamen fal, ghclijck 'igefchict met dc gic

iige-rijcke,d:e hun op den rijckdom des wee
reldts vertrouwen, die ongeftadich engevaer

lijclc is.

Godtfeght felve {Genef.iS») Ic\ ben titoe*

feergrooten loon . Ende David (Tfilnt.i 6.j.

noemt hem tcghelijck het deel, ende d*onder

houder van fijn erffemffe, Ghelijck hy dan ee«

vrye ende milde handt heeft om re geven, foc

laet ons dan oock wederom een vry ende mild;

herte hebben, om den prijs van fijne goeder-

tierentheydt ende mildadicheyt a en andere te

gheven. Defe hefde ende mildtdtpheyt en kan

ons niet arm maecken \ want , hoe wy meer

geven, hoe wy roeerder ontfangen : 'cis een fc-

kete endegheluckigc hope, die door gheven

niet vermindert en wordr".

Het is feker, dien groeten Schepper ader din-

gen i geeft ons hier alle dingen rtjckelijck, om
eerlijck van te leven, en fchenckt ons hier naer

de ee*veiqj z.<thghejt. DeVorftcn der aerden

felver, erkennen veel- tijdts dooi giften en gol-

ven, dc goede dienden aen haer beweien , by-

fonder, als fy in ang$ en noot zijn.

Gods Uevettngh» met fijn gevolgh, vermoeyt

en verg len zijnde » ontmoet A4»pkibofeih$&e-

aaer, die hein befchencktmctvcrverfinge van

!ec£ :
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Befcbreytnde de XVeereldt. 347

leeftocht, 1 S*m.i 6. 14. Siet doch, hoe defe

kleynheyt wort begroot ! Stba wordt geftelt in

fijns Heercn plaetfe, en erft alles wat hy heefc

by levends lijve. Alfoo wilde Heeredes He-
mels handelen met fijn ghetrouwe dienaren,

fegghendc : Vie met my ghebleven z.yn in mijn

verjbeekingben^eef ick^bet Comnckrijcke des He-
mels, als my dat de Vader gbegeven heeft : op dat

ff eetenen dnnckenaen mijn Tafel, in mijn Cc
ninckrijck^-i fittende opTbroonen, en oordeelen de

twaelf gbeflachten ffraèïs, Luc. 12.11. In deler

raantere dan, lbo moeten wy al goedt-doende,

njck worden ingoede wereken, mildclijck ge-

vende naer de Lecredes Apoftels , 1 ^ör.3.21,

endenaer de Vermaninghe onfes Salichmaec-

kers feftt Chrtflt , leenende fonder yets daer van

te hopen, op dat wy, rijck zijnde in Gud> alles

onfe zy,her ly de Weerett, hec Leven ,de Doodt

het tegenwoordige,en het toekomende. Het is al-

les t*\\ie ( feyt /'aulus , 1 Cor. 2.9. ghy jJjt

hnjli, en Chriftiu is Gods. Nu dan,dtwijlc

{ulex is , hoe groot fal dan dien loon fijn in hec

toekomende eeuwigh leven, 'tWelcl^ncyt oogbe

ghefien, noyt oore gheboordt en heeft , noch noyt in

'smenfeben herte ghekomen ü ?

P.w/tf* ,dien wi ji-beroemden lievelingb Gods,

p ghenomen ghewaft zijnde in denderden

emel t int Paradijs , en konde daet van niet

meer
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$ 4$ Oriz,andt$ Heraclittu ,

meer uyt-galmen,\als dat hy daer gchoort hat

de onuytfprekelijcke woorde,die een menfch
niet uyt- (pieken en kan. En ghelijck wy mcy
nen, al 't ghene in ons is , roeerder is dan w
weerdigh fijn; alfoo oock inden Soone Gods
t ghene hy dedenyc fijneyghengoetheydt,wa

roeer als 'tghene hy aendeweereld toonde.wan
hy fchrecfde Wetten der gerechtigheyd ( dae;

by ghcen onrecht of fchrobberye duyren kan
met fijn vingher inde Tafel onfer herten , ci

macckt c dat wy in alle geeftelijeke ende zede-

lijcke dihghen » bequacra rooghten welen,om
te houden tghenc By ons uy t ghenade gegeven

heeft, ende te verkrijghen tghenc ons ont*

breeckt : hy vergunde onfe anghft- fuchtende

ziele, vergevinghe der fonden , en verfeghelde

onfegcwille met het Zeghel en Signet fijnder

oneyndelijcke Genade ende Bcrmhcitigheyd;

evenals hy dengigh-tfïeckcn dedf: Soone t uwe

finden zjjn n vergheven ,M'ara. 7 . Hetvtou-

ken dat hy vanden Bloedt ganck genas, V ge*

loove heeft ugheholpen, Mare, ƒ.34; ofte, als

hy gaf het vrouken,dat in overspel bevonden

was: gaet benen , en fondight niet meer, {oh . S . 1 1v
Allcenelijck defe Exempelen behoorden ons

te beweghen, om een yder deught te doen,met

geven, helpen t trooften, bvftaen, ende herberghen 9

volghens de leete Chrifti , al waer by feght

;

Wm
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'Befchteycude de Vfeereldt. 349

Watghy eenvandefen alderminftcn gedaen bcbt>

lat hebtghy my gedaen* AelmoefTen tegeven,én

s niet anders als zaeyen, hoe milder zaeyinge,

10e grooter maeyinghe ; den armen te gheven,

n is niet anders als God op vvoccket te geven ;

Hoe grooter gifte, Hoe meerder rente ; Hier-

om ift een grooter eere, trooft eu winde , dat*

«en wel uyt-gheeft, dan datmen heymelijck

:>p-,fluyt # Want, indien mijn Rijckdom een

mders ware , ick en fou defe maer konnen be-

waren i alleen 't uytdeelen bewijft , dat het

:nyn eyghen is. De Wijle verghelijcken alle

wei-daden onder malkander, oft yets grooter,

ofyets kleynder fy,hoe- wel 'rfelve fy van rijt,

van plaetfc , en van oorfake. De wel-daet is al-

tijts haer eygen loon, en moet alleenelijck om
haer eyghen fel fs- wille ghedaen worden ; want

iie belooninge verwacht , heeft alreeds de wel*

Jaedt verloren; alfoo hy gheen oprechte deugd,

maer fchendich Woecker pleecht. Dethalven,

foo verheughen dan de Edele- herten int grie-

ven ,enfchamen haer in't ontfanghen; want

door gefchencken te geven,worden fy Heeren,

en met nemen > veranderen fy inflavcn.

Ttiflintu : De bermbertigheydt ende aelmoeffe des

?erten y is veelgrooterdan de aelmoeffe des lichaems',

toantGodt fiet meer na een medelijdendt bette , als

na eengrooten fchau

De
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3 co /. 0riz.4ndts Hertcliivu ,

De Heere Chriftus felve , beveftichc bi

onfen trooft, fegghcnde : die den Heere roeme,

dut fijn kinderen des almoghenden - infonderhey

alsfy door den gheloove haercn even-mcnfcr

Bcrrohertigheyd bewijfen » fondcr menfcht

lijeken danck of loon te verwachten; met d

bewijs dat fy daer in doen 'rgebot des Hceret

Ephef. j. i . want Gods navolghers, fijn zijn Ut

ve kinderen. Is dit niet een heerlijcker loon i

dit teghenwoordich leven, dan alle de rekc

ninghen vande giertgaerts endo woeckenaers

aengeficn zy de. felvc oneyndeli jckveider ovci

treft, en ons vaftelijck locghefeydt wordt , b

fonder als wy onfen even naeften hand-reyekin

ghe doen , fonder yets dacc voor te ghenic

ten, macr alleen uyt liefde on fes Heerenlcfi

Chrifti. L*et d*n tt broodt overVwer vare»

fio fuldft vinden op Unghsntijdt j deyletuyton

der fevenen ende achten , xvanv gloy en weet nie

wat voor onghelnck^ op atrien komen fal. Ec

clef.» ik i « 2.

Dedicnihn van onfe liefde erde bermher

tigheydt tot Godts kinderen , en fullen noy

van hemonbeloont blijven ; want, wanneci

wy al doodt en verrot zijn, foo fullen fynoch

tans ievendigh blijven, en ons* en onfe nako-

fnclinghen, heyl en zeghen in-brenghen, jac

fclfe dechcne,diehacr Vooe- ouders niat ghe-

kentj
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Hefcbreyende de Wcereldt. $ ji

•tir, noch noyc daer van ghehoort cn hebben.
:dien wy goede wereken faeyen, onfe kinde-
n fullcnfe maeyen j en wy fullen gheluckigh
efen, om dat wy haer gbeluckigh ghemaeckc
?bben. Den ouden (^ofmm Alcdicis% die om
|n voorfichtigheyrs wille, was genaemt , *De

lijfe , dede loodanighc aelmocifcn aen den
rmen, dat hy meer als honderc duyfent Duca*
rn aen de fclve uytghedeclt hadde : Nochtons
-ydc hy mcnichmaels tot fijn vrienden, die

em daer over bcuraften , dat by tioyt foo veel

wGodts Vville en konde gbeven
t datby Godt be~

'ondt te zijn een fcbuldenaer in de bxckjn van
jnredelijckbeydt. Want, alswy't al ghedaen
ebben, fo zijn wy maer onnutte dieoft-koech-
en : cn foo dien knecht voor boos ghehou-
enwicrdr , die Godt de Hecre niet meer en
af dan fijn eyghen ; 'twejek hy ontfanghen
^adde

; hoe fait dangacn met de ghenc, die
ïodt het fijne ontnemen ? Laten wy dan ons
yterftc befte doen, om de hooft- fommc , die
aodtde Hecre ons betrout heeft , door mil-
adigheyt alfoo acn re legghcn,dat ons ziele

lach beter wederom uyt-keeren , dan fy ont-
inghen heeft, en Godt haer weerdigher mach
en-nemen , dan wyfe hem weder gheven

.

Mijne ooghen fien na den trouwen in den lande
9

4tfjh tny^9oonent u\ bebbe geënte vrome die-

naeti



3 c i /. Oriz.andts Heraclttus ,

naers ; valfibe* ende ongencbtigbe heden, en boie

ick, in mijnen huyfentet* Pfalm.io i . 6,7.

Tan* isilexandcr ( de vijfde van die nae»)

was feer mild ende Bermhertich tcghens (n

armen ende den gheleerden : hy plagh wel er

in boertigheyd te fegghen 5 T>oen tc^tffcip

was, was Rijck C^mel fynde , ben ickM

gbeworden ; maer Paus gheftorden tijnde , h
telleen bedelaer geworden. Ons kerende, dat in

mitdigheydendc Bermhcttigheyd met fijn ftit

ghegroeyt was. Soodanighe herten, die va

herten danckbaec fijn, en zijn niet minder v<-

heucht ende verblijt , wanneer fy wat weer

gheven, als wanneer fy wat ontfanghen, en b

neerftighen haer alfoo .wel, hoe fy haer Berr,

herüch en oodtmoedich fullen dragen vor

'tgene dat fe hebben ; als, hoe fy vriendelijck i

goedertieren fijn , wanneer fy nieten hebben

haer fchuldighe danckbaerheyt is haer deel 1

laft, waer in fy ruften ende blyde fijn ,
wanner

fy daer van ontlaft fijn . Oaer en is gheen bet:

wech om al - gevende Rijck te worden, als:

«heven denghenen, die den Eyghenaer en«:

Heerc van alle dinghen is. Hy en wil ghe<.

dinck vanden menfche ontfanghen, fonder b-

looninghe t hy wil fijn herberghc rijckelij<:

betaelen , meteen ovêrvloedighen feghen, al

hy Obed-Edom , en fijn gantfeh huy fghcün, g
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"Btfcbreyende de WeereU. 3S 5

aen heeft. La.en wy dan oock maken dac

Dfe mildadicheydt andets gheen 10* licht en

eeft, als om oofcn evcv naeften goet te doen.

a ons vetmoghen , onle henen lullen rijck

henoech weten : Want loodanighen viticht-

aerheydt.isden iljckftcn fchat van een wet-

heftdd' Coninck.i,tke .
iniondeihcyd d*rr

„enden hongenghen fpijtt i * nacckce k|eea,

Ie fchaemtc ( om Go.i cn d«ie wdk
)
bc-

leckt ,op dat de liefde .ot den atmen me: cn

oude vetxouden noch vei Hieuwen.

Laet ons oock alle »*èeti giengheden en-Je

I

chtobbetyen niet meet h uen,d,n hy de Berm.

oerngbeydlief haddev Want inahe ce.c om-

„hen bekende hy noyt ver-aedight tefijn bh

tien wy dan de telve kotmea vetmen.ghvuldh

>hen , 't ly door Aelmolhn , of dooi Bidden,

.aft, «ch.vee.dichWoeckcr, 1 e. ors o.an

„heen middelen fparen : Wam God dc Heere

fttld (ich telve alseen vergelder derarimoeiten,

, e„ aclufe als aen hem ghcd.ren.,, la Ufomm

hkft h*m*i» ">' *'eb:m * «rmen °K-

temt, dit leent den Heer* , P.c v. 1
9

• 1 7 •
Daer-

om. van al 'tghene dat wy helmen, daet en lol-

, "wy niet van behouden, dan alleen tghene

A ,Zl alloo ohecheven hebben. H.e.om foo
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3 ƒ 4 /. Or'vLtndxs Heraelitm ,

hebben wederom tc gheven tot vergelding,
en dat het ons lal vergolden worden int f,.'

ninckrijcke der Hemelen. Inlonderheyt w>
neer de Heere fegghen fal , W/V my gbeghe

.

dienfal\ vergolden Vvorden. Rom. \ u j.

Den wille Gods, is den waren Reghel vanit
goede; wat behoeven wy meer om dit ofdaie

doen ,wanneer wy hooren dat het ons vati|h

Hemelaf komt? Math. y. 42. Laetonsdi
mildelijcken gheven , die ons bidden i en cs

wenden tot degene die ghebreck hebben,»
van ons lecnen willen , Junder loon daer vi

te ghenieteu,wy fullen een grooten ichad indi

Hemel ervende. : 6. 9. want hier door mae»
ken wy ons vi ienden uyt ,dic ons ontfanghu
Tullen in't Hemchijck.

Men leeft inde Kenkelij.\e Htftorjen , &
den goeden Sptridott, Bilkhop van Afi* % dat)

yder arm mëfche.die tot hem quam,de flciue

van fijn Koren- folders gif,om daer van (o ve<

ie gaen halen als hun noodich was. Symon va

Atbcnen^n wilde noyt fijn Hoffaf-lluytei^or

datter een yder fonder vrcefe > fijn noodtdrul

foude moghen uyt halen. Den armen te hulp

komen is den fchadt des rijeken ghewonnei
metwoecker fonder fonde. En hier door fin

veel huyfghefinnen van God de Heere ghefe-

ghent gheweeft, om dat fy heylighe luyden ji

hare
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"Befcbrejenclt de Weeieldt. iSS

ire huyfen omfinghen. Ghelijckmen leeft Van

ué den Patriarch, die woonde met fijn Oom
«fc»,waerdow hytijck worde :

infghelijcx

orde P0t%W, endeden Komngbvm Egtp.

n wel- vatende doot hfepb ; ende Obed-Edom

'otde ghebencdijt , vetmidts hy de Arcke des

leercn in fijn huys ontfangen hadde .
Daerom

•Bilt oockden héyligen Apoftcl Pm*»". ( neb.

5. en in verfcheyde andere plaeilen) En ver.

ct met berberg'gb te , W*« bierdm hebben

n,mi«e Engelen gebabetebt onwetende. A»o».

,«w3ie levt: Leert gby Chn[lenen, [onder onder,

heyd te Mnen, gaflvrybeyd, «pélt bet met enge-

hiede, dit, dtcn gby de deun tcefl»p, d,en gby de

riend<fcb,P*cy&«d >
hetLja dtfelver.,et en z.y.

en wiens ïafd heeft de Hcetc oyt ghe eten ,

ienhv ghcen profijt aen ghedaen cn heefi?

oban.' iX BenarlBÖ) Tnj+P* nondicht

,em te Gafte,ü|n water veiandeit in wi|.), Uc
o. M*ihtm wott voor fijn rnathijt.het A Fo-

•el-ampt phe'choncken ; /.»c.7. 4*. Symon ,

•n Phirijecr, noodicbl en óAihaeh hein oock.

n fijn i afd woidtverciett met de openbare

ei2hevinRe van een boetveerdige SonoarcHe

,

n met Hemeilehe Lee.e vande veighevwghe

Ier fonden .
Man. 1 . *M *\M*»*

toodieen en omhalen hem, en fy.nytgefoffdect

'fcGoddcÜickeLeerc dienly hooiden, o»
1

2. a.
fanghsu
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3 ; 6 ƒ. Oriz,avdts Herachtus
,

fanghen daer voor Wederom haren Broedr,
die van hem uy t den dooden opgeweckt wal
Lftc. i$>. ƒ.6.9. Zachtst* die noodicht hei

oock,endadelijck fookormdc faligheyt

«

den Saiighmaker in fijn huys i en fijn by-weh
roaccle hem een Sone Abrahtnts. O Zaliebir,

ker 1 Het fy dat ghy ons , of wy u , omhalen ,j

bcyden worden wy van u gefegent. Loth , g
hoorfaem fijnde de Engelen , die hy ( wefene
gaft vty) als vreemdelingen gchei bergt hadd,

is ontkomen den tijdclijcken brant , en hc<t

verkregen de eeuwige beloonmge.Chrififtomt
feght , (jhelijc^ den vtfeher , werpende fijn net 1

Zeefde vijfden optuttenfomtijts met eenen (jod

ende Peerlen^ al(oo£o//?,hcrbergende»»fw/£6a

heeft geherbergbt Engeltn onwetende: \Woo
des Heeten fpreeckt iclve \Tteproeft my hterit.

cf icl^nietdevenfleren des Hemels en fal openet

ende mjn feghen daer af gieten in volheydt. Dl
moctmen dan altijds de vrome-arme behulp

iaem wefen, goet doen , ende in weerden hoii

den, want fy fijn Gods vrienden , die hy on

op't hooghfte bevolen heeft ; die mentghmael
d'aenlkende plaghen verbidden, ende ons vee

goets doen ontfangheo, op dat de Heere hiei

naertotons mach fèggen: Komt , ghy ghefegen-

de mijns Vaders, en befit bet Koninghrijci^der He*

melen.datuberejd ü vanden beginne desVieerelts,
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Befcbreyende de Vteevcldt. 3 5 7

Untickb™ bongengb gbeVeeft , engby hebt my

tejUfli dorfttchtgbjf hebt my tednnckengegeven',

K VW naeckt.en gby hebt my gekfeet i
Een vrem-

Junck.* en oby hebt my ghebei berght, &c.

Men kelt vandc Herten, als die ( in noodt

,nde)ccn groote Reviere lullen oveilwenv

en, die voor-fwemmen laten de nacr-volgen-

6 hare hoofden ruften op haten rugghc ;
ende

ievoor-atniwemt , moede fijnde, veilacc Mjn

aetfe, en Iwemt achter acn ,
genietende alloo

rndienftdienhy andete ghedaen heeft ,
ende

elpen alfoo malckandcien de taften dragen.,

.

idien de ftomme ende onredclijckeCreatuicn

en anderen helpen ende byftaen, wat behoor-

en wy Chiilknen dan tcdoen, dcwelckc ton-

er hulpe van malckandcien niet leven en kon-

en , ende die uvitcr naturen tot Bern hemg-

ieytgheneghenlijn?^^wac Keyler,als

iem eens van fijn viieoden ghcfeyt worde, dat

iy al te- milt was aende ghene die wat van hem

Kgheejxtatl lbo antwoorde hy \Tcnbetaemt

iietMt ecmch perfoon droevigb veegbgtvan t aen-

-rbffiJjte van eenTnnce. Vtolom&o Thiiiaelpho

ierifpt fijndc om fijn mildadighcyt, (eydc 5
Dat

bet Comnckjijckervw Rij'k " »>akSn >
*ls

borden, infgelijckx AUxtnder Magntu, als hy

: vanfii i vrient ghebeden worde om een AeL-

moeire, om fijn Dochter uyt rc Hylicken,gar

Z 3
onghe-
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3 5 S /. Oriztndts Heraclitus ,

ongheüjck meer als hy begeerde : waer optfo

vrïendt tot hem fcyde ; dat hy te veelga
ff: doi

feyde Alexander ;

%

Ken pen niet vwghy bthoc.

fontfangben* maer Wat my betaemt te ghevtn.

OnsleerenJe , d,u een yder na fijn vermogru
moec geven. Ghclijck Seneu lelfsfeyt: lck^\

den behoefnghen gheven , maer niet dat icl^ fei

behoeftigb Worde .

Den heyligen Apoftel Paulus , en wilt ooc

niet , dat wy , om andere te lichten, ons felvi

fullen befwarcn ; maer dat wy met een geijiclc

uyt-deciinghe den anderen lullen te hulpe kc
men , dat is te fegghen; die ghecne, die ve

heeft dat hy gheen overvloed en hebbe \ t

die weynich heeft,dat hem oock niet ontbrek

Ovetfulckx en moeten wy niet te veel op leg

ghen , e:? niet roet allen uyt- keeren ; op dat w
niet gierigh en worden : noch oock niet t

veel uyt gheven, ende niet vergaderen jopd;

wy niet verquiftigh , noch arm en worde; mac
de middelmate ruflchen beyden houden. Wan
de arme ontfermt men , de rijcke benijtrocn

roaereen redelijck mildelmatigh leven is 't op

rechtte ; ende de IpaerGemheyd , met haer ge

noeghdedeughden , brenght menichroaelsdet

meniche een rechte welluft toe . De middefc

mate is over al 'tfekecfte ; Want fy en beftaci

noch in't neder dalen , noch in t opklirnroeo

Er
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Btfchrejtnde de Wtereldt. } y 9

üofyemandvan eenhoy-berchin't hoy vair,

bkan hyfijn ongeluck iicht draghen , maet

cn fware kloot doet een (waren val ,
en d.e op

<n hoogc fpilfc ttaet,die heeft het grootfte ge-

brom te vallen.

Seeraetdich, en verftandich.was dc andt-

oordevan een wijsman , alfrnen hem wilde

vetftacn «heven, dat de overvlocd.ghe ver-

etinche omnont uyt de veelheydt van den

hekdom , fegghende : Soo moeft dm ooc^een

ock om de veelheydt detfoms, 'i\\ekk_hj by hm

teü\ over alle fpufe met h**dt» «f <nwrpen

;

welckhy leyde.nietom datmen delve doen

K>t<:maerom datmen hier door bcquamc-

Hckcn vetQacn foudc , dat een njck-menlche,

ie overvloed van geld en goed heeft, met g.c-

ieh noch vcrquilligh en behoorde te G|n ;

naer dat hv de middelmate mAchen beydeu

noet houden cn fijn evcn-naeiten te hulpe ko-

nen. Dc Kcyfer M*m*m> P^gh te Icggben*

Ut het fijn befte er, fekerfte
Ruc^mmen Ware»,

. mder l»yden goederen niet t onrechte te nemen ,

„terdefim* *enie urn» nooUrvf.igbe her-

ten > mede te dcelen.

De Keyfet Conjlanünw, van lijn htiyfvtouw

benraft fijndc over fijn mildigheyci acn den ar-

• men , antwoorde , ende feyde ;
d*t fiffebat-

un dm hor mei en mMen , maer vermeer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



3 6o ƒ. OriiLandts Heradhtu

,

derden; want fulcke weldaden fijn fchatten fc- 1

der gh^vaer, die de Heere wil dat wv vergao- 1
ren lullen, en niec den Rijckdom des weerclc, I

die men verkujghtdoor gierigheydt endea \
gherechrigheyd. Liet ons dan roaer (chixu

]m den Hemel vergaderen, wy lullen rijck wc
den

; Want,noch God ,noch Gouc , en Cal o;

op aerden ontbreken.

Cleames ghevraechtfijnde, hoe men Rijc I

mocht worden, gaf tut anrwoorde: Alpm
\

arm van bcgheerten tyird , W <nt de arme U rij i

ker tdan de rijcke>dtegtmgb ts. De arme wenfcl
\

weynigh, tfiaer de rijck t veel. Derhalven dai j

fooenis niemandr rijcker als die ghene,di
{

noyt foo weynich en heeft , of hy en be \

gheert noch minder ; en wie een gherufteGc

wiflè hebben wil, die moet ( ter tijd des ghc i

luckx^ op andere tien die weynigher betittei i

als hy : giet het hun qualijck , loo fiet hy o|

degeluckachtighv,: macr wanneer ghy in voor
{poet opeen beter her, of in teghenlpoedr Of

een minder , fwaedireker lult ghy altijdsdroe

vichfijn, en dat treuren ontfpringht van lèlf: i

bekommernille weghen. D rhalven, willei

wy
(
ghelijck wy moeten ) niet heel ondanck-

|

baer fijn van ons felven, wy moeten ons in een

ander SpieghJen, en ghelijck in een ander

rnenfch veranderen en vee wilfjen. Ons gierigh

en

WÈ
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Hefcb'ejende de Vfeereldt. $6t

onverfadelijckhcrre, af ghccnaclc in een an*

xalift maer in Schil ieiye, of eenich Schrift-

srhael, isterftontsby ons fienelijck, en oq-

cnelijck.

Doen Ts^atban. mee een Heyligh? w jftv-yt,

naerdighc ghclijckenjfle,aen G-odslieyclincJc

«ntmanielde lijn Ichendighe overuedmge cu-

ereen bewimpelden nacm, heeft hy dadeljjck

in toorn ontdek :n fijnd- ) recht ghefproken
,

egghende; : Soow ^eracbucb als de Heere lecfr ,

Ut man u een fyu des dooti , die datgbedaen heefr,

.. Sam. i i. ƒ . Vooi vvaer , een fraeye vondt

,

>mfich (elven ie vinden, en te (haffen rot be-

etinghe, en uyt te roepen ; Heere des Hemels!

ils wy'tonfei Ichande ende oneere ghelondicht

ïebbcn, loert haeftelijck ons hert en gemoet,

Ut wy de (ouden rooghen uyt jaghen, en de

leure achter ons toe-lluyten. Want,ghelijck

ille nafuyiclijcke ooiiaecken, weicken , vol-

gens de ghedaente van'c Tubjecl (jghelijck de

Sonne de Kiey hart macót , en 'i Was doet (mel-

en i fommighe lichamen verquickt, (ommige

ve^brant ) (oo mede gby Heere, d'ootfaeck

van alle ooriakciv, sliijds 'tfelfde fijnde,weïckc

verfcheydelijck in ons ,in fulcker maniere ge-

ilek wv veilcheydelijck t'uwaerts ghefet lijn.

Indien ye mand in fijn Acker ofte Wijng4ert

:nighc luye ende onnachtfame atbeyts-luyden

Z s
hadde,
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I- Orizandts Hernclitw ,

hadde, die felve lieten vervallen en bederve

foude hy hem niet grootelijckx beklaghen

maer waeromen beneerftighen wyniet( a

dienaren des Heeren) 'rghene wy van hem i

leen hebben , op een rechtveerdich Woeckt

aen te legghen , om ons felven van alle gierig

heden, fchrobberyen, fchaden ende intereftc

tebevryden, alfoowyhem 'tfelvcdoch roo<

ten goet doen? Maih. i$. 14. Want God (

Heere enheefconsdoor de gelijckeniflè var

talent niet anders willen uyt drucken j dand;

wy fyn goederen ( hoedanich dcfelve fijn) te

profijte van ons, ende onfen even-naeften,foc

de aen leggen , op dat wy hier naer door onl

gierigheyd, fchrobberye, ende nalatigheyd

niet inde uyttetile duyfternilTe gheworpen e

werde, daerweeninge fal fijn , ende koerfwg

der randen. Derhalven dan , foolaet ons toe

den , dat wy de hongerige zielen niet en be

droeven,noch den behocftighen.de gifre wey

oeren ; want (00 hy u vlosckt in biterheyd

iijner zielen , foo (al fijn ghebet verhoort wor

den by den genen , die hemghemaeckt heeft

Seght met totutoen vriendt (
leyt Salomon, Pro

vsrb. $.28) gaet benen, en komt wederom : mor

ben ml icl(t f*geven. Laet ons dan geven, ghe 1

ijck als wy geerene ontfanghen wilden , dat is,

J

haetfeliick; Laet ons neerlklijck ende mide

lijd

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28D21 [1]



'Befckreycnde de Weereldt. ) 6 $

ck den armen endc bcboeftighen te hulpo
3(ticn , niet doordwanck , als een Efcl, dic-

ien te diineken leyd waer men wil , of niet ;

och oock niet traeghelijck, als de Schil -pad-

en voort kruypen-,of,als de gene die al-gaendc

e Mine aèflhenj maer als de Weduwe van

areptt, \ Reg.\y. i o. die, als dengrooten hon-

ers nood in Ifraél ghekomen was.niet meer en

addcalscen weynich Meels ofBloeme in een

aetjen , ende een luttel Olyc in haer kruyekx-

:ca, cneven-wel den Propheet ( Gods lieve-

ingh)geeme mede deelde van 't weynigedat

y hadde , hot wclcke een rechte ooriaecke

vas * geduyrende dien langhen dieren tijd , dat

r weynighedatfe hadde, daer door nieten

linderde , al- hoe- wel zy daghelijckx met alle

uer huylgelin du-r van leefde. Hen oprechte

üdelenauiyre en kanghcen weldaden ontfan-

jhffa » of hy cn t;hcdencktfc te vergelden . Een

;vyfen Ichuldenacr is begeerich, de weldaden

ten hem ghsdaen, in iulcker maniere te vcrgel-

len , alQ den ghenen daer hy aen verbonden is,

i belieft . De Heere kent de dagen der vromen,ende

'jttr giet f.il ecuwtgblijck^ bij ven : fy en worden

'net te febande mden boofen tijdt , ende in dieren

ijt {uilen fy getwech hebben, Pfaim.37. 18.

Wie heeft oyr gelïen, datter eenige van God*

^Lievclinghen gantfeh vetlaten fijn gheweeft.?

Nie-
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5^4 /. OrizAndts Heraclitm*

Niemant.Den Hemel fal'c eer aen hacr mach

cn d'Aerde aen haer middelen ontbreecken e<

yemandt van de Bond-genooten des Gclooo

onderhout ontbreecken fal. T>e rechtvetrdtgt

is bermherttch ende mi/dt Ick^ ben jonc^ge^eefi

ende ben m otêdtghevporden y ende en hebbe net

noyt gcfien den rtchtveerdigen verlaten* rffiin za

om broodtgaen . Hy is aliijt bermherttch ende let

geerne , tnde fijn %aet Vtort gefegent, Pfal. *j

2.6. Sijn vrolijckheyt, is het rechte lorT Va

fijn betmherikheyt i fijn milde endegoet-ae

dich herte is aifoo yvcrich in't geven , alsc

gietighe herten begeerich fijn ie nemen.

Is niet een kieyne Spring-ader beter dan cc

gtoote plaflche? la fy geWiflelijck ; want md

Soraer,a&de grootepiaflebeop-gedrooghc is

foo fal de klcyne Spring-ader nochduyren ,e

ons dienen konnen in onfen noodt : altoo is

met de gaven vxi'Bermhertichejt, al fijn fy we)

mch,getijck d*Oly<; in der Weduwen kruyo

ken.endc'r Meel in haer vaetjen.nochtans heb

ben fy tokken Spring-ader , du , gel/jck fy i

des hong?rs«noodt het lijden konden , doe

vele van meerder middelen ( miiïchien ) ver

gingen. Wi* den armen geeft , en fal geen kom

met lude

n

, Proverb. 18. Sn Vtie bermherttch4*

( feyt Hitronymw ) wert gedragen van een mé-

relt van voor- fpracckf*-' •

Go
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Hefchreyende de Weereldt. $6j

God cn (iet foo feer niet naer de wercken
,e wy doen , als naer de genegenthcydt daer

ede wyfe plegen : Hy oordeelt de gaven by
herte, en niet naer haer groote , of kleynte

»

ly cn (iet foo feer niet op 't gene datter uyt ge-

sven wort , als op 't gene datrer over blijft

.

1 ('ader derTtermhenicbeydt \ ghy faeght tegc-

jek in den bodem vandei Weduwen herte, en
1 den bodem van haer beurfe, en achtehaer

ave na gclegentheydt van beyden,Marc. 11.41.

Jelijck ghy niet en fict als een menfche, alfoo

n oordeelt ghy oock niet als eenmenfcho •*

en menfche oordeelt na de weerde vande gir-

3 , maer ghy na 't herte van den gever , en na
et deel datter over blijft : haer mijte woech
/eynich, maer haer herte woech fwaer; en
Ifoo haer herte gevoecht was by haer mij re s

edefe meer wegen dan de veel grooter ( doch
lerteloofer) mildadicheydt der Phariieen :

laer leven was geiijekde gene die aen den oe~
er oro-fchepen: maer 'lieven der Pharifecn

ls de gene die inde ruyme Zee varen. d'Arme
nach terftont Kabels en Touwen uyt-werpen,
n te Lande komen , en 't Schip bergen, maer
c rijeke foo niet, want's werelts goet brenght
Itijdts fijn fwarichcydt mede.
Diogenes , de armoede verweten fijnde,fey-

£ ; O wgckcktghc ! Ghy en faeght noyt ye-

mandc
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$66 I.OrizAudts Heraclitut»

tnandtde tyranye oeftenen om de armoec,

maer vele hebben die geoeffentom den rijo

dom. Deihalven dan , laet andere menfeh

veel Rijckdoros op-hoopen , veel Goudt a

Silvers, veel Ackerenende Landen be fitta,

laten wy Hechts (met defc Weduwe) by ond

baeedt in armoede , Tonder behoefte blyve,

en onièn even naeften te hülpe komen . Rijc

en Zalighis dien roenfehe, die in nederign

flaet der ghemeente ,
(eylet by g-meene vaii

binden , vreefende met groote Schepen in

diepfte der Zee aen de fteen-klippeii vaft i

faeckeu > en hem liever behelpt met een kle)

Bootjen aen den Oever der Rcvierë, tot vooi

deel van fijn even naeften , en behoudingh va

fich felven. lemandt die weer- Vafl is, alvir

hyeenige vetmindeünge van een ftorm-wint

fal even- wel niet afvaren (co lang als hy (ie

dat Zee en Lucht vande Winden noch (eer om

{lelt fijn, want het fweert van vermetentheydt

is het loon van de doodt .

tsiHguftinia leyt: T^iemandt en magbfsggt-

dat by den armen weldoet doet , want hj doet hem

felve» meer dcugbts als den armen ,en darme be

Wijftbem grooter vffeldaet met ontfanghen , als £)

doet met geven ; w^wt by gbeefi bet tijdelijcke ,
et

ontfanght het eeuwgbe. Het is fcker ,
God d<

Heete heeft den menfche niet heerlijckct noct

uyc



Befchreyende de Weereldt.

ivcneraender inde Weerelt gegeven , als datfc

loor fijn Cjoddclijcke Genade en Bcrmhenicheydt

ie wactheydt van alles mogen wcten,ende daer
ia middel hebben om de Leden (hriftite hulpe
e komen . Xenephon: tJWen fal de

lijc^dommen niet achten naer haergrootte > maer
Heen naer een yders noodt is eyfebende. Seneca
eght: Daer en is niemandt die rijet^ghebooren

vordt , maer rijekjn groot u hy , die arm is onder

len rijekdonu .

hfepb vergaderde ïvótfeven vruchtbare jaren

l 'tkooren op fijn Solders , om inde navolghende

>vcn dorre jaren middel te hebben omfijn volck^ tn
7
-gjpten tejpijfigen tn haren hongers noodt, Genef.
1. Laet ons dan oock, dewijlc wynoch tijdt

an leven hebben» ende de Hcere ons het leven
;unf, alles netrftelijcken merGodt, en met
:erenbyeenfamelen war wy konnenj maer
nfonderhcydr den Gecfielyken Rijkdom , om
mfc ziele rijck re maecken: en laet daer roe
lleliooge cndelaghc Overigheden, met t'fa-

nen d'Onderdaden , die God de Heerc mee
füjckdam ghcfeghend heeft , de leden Chrifti
'ltijds Bcrrohcitich wefen, elcknaer fijn vet-
noghen, foo met herberghen, kenen, d&Acl-
nocffien , ende handreyekinghe re doen , TonderW loon re ghenieren, ghelijck als een heyligh
i;cfeifchap fchuldich is te doen van Gods wegej

fob



5 6 8 J • Orizandts Heraclitus ,

foo lullen de gene, die hier tijdelijck en rijA
lijck zaeyê hier namacls ecuwich en heei li k

n aeyen : Want God de Heete is &ermhcrtk|p

inwcndich in fich felvcn , en uytwcndtdfefi

andere. Her is fijn cyghen acrdt en ghenegett

heyd gantfch B rmhertich te wefen , infoi*

heyd aen die ghene, die fijn Lieveiinghen gcr

te doen,het is hem meer eyghen goet cc dan,

rnfich (elven aen alk goede dinghen medec

deelen.dan het is voor de heldereSonne te vfr

lichten, en voor het vier hitte te geven: Hyfo

kan niet anders oeffenen als louter Gtnade c|

de Bermherricheyt ,
tufondciheyt aen de recl>

veerdig-. Want gh Jijckei wijs den hoochfln

Hemel m« haren zwijcr , al de lacghfte mee

(leept , hoe- wel defelve natuerlijcker wijfe en

teeenftrijdighe loop hebben,* foo mede.es

herten ghemoed bequaem ghemaeckt fijne

door Gods oneyndclijckeGenaede endc Bet»

hertiphcyd/ullen (als een geeftelijcken Se*

ftecn )treckcnal ons Hemels veilanghen, 1,

•tgantfehe fchepfel vanden inwendighen mc*i

fche - alfchoonefe felve een reghenftnjdig:

buyghfaemhcytby haer hebben. Den iond-

vloei onfer begeerten , en is niet te ftremma

raetdijeken noch <ftft*fl van^)ckt

flaehen, maetalfeeti niet Gods vinger ,
die'

eft-zee onfer gicrighe laften, als rmiyren dc

5>
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'Befchveyende de Weereldt. $69

erftijven, cn ten Wokken door.dringhen toe

ns bchout. De Naturaliften verhalen van een

leyn vifken ,
genaemc %er»ora> dat het een by-

)ndete kracht heeft om een Schip voor. tije

voor-wint feylende) tcfteuyten. Zoodanigcn

7eder-houder is Godc ; die, wanneer wy mee

en Storm-wint van Gierighcydt , ende Onge-

rchrigheyt werden geflinger ten gedreven , ons

reet behendelijck klackx neder te letten >en

: doen aerzelen, t ot ghenoechfaemhey c. Even

1$ de ghene die in ghevaer zijn van Schip-

reuckc te lijden » al haer koftclijcke Koop-

lanfehappenbuyten boort wctpen,om 'tleven

: behouden ; 3U00, de gene die om had Gie-

igheytendeOnghcrechughcyt getort cn ghc-

iinghert worden met hei on-wcec van Gudts

ramfchap, tot de beho-udcniiTc harcr Ziele, en

erlaten niet alleen defelve , maei haten oock

slfs de dinglu'n die haer te voren aidcr-aengc-

laemft en koftelijcxft: waren.

'3 In voortijden , doen de Kerckj arm w*h cn

lat d'dpojlelen , ende andere Leeraen , gbeen

öottdt noch Stlvcr en hadden , foo was de felve

: vervloedtgb w allegoede wereken* en Chrifieltjcke

'betrachtingen -, {y leefden met foo groeten Liefde

:

onder malkanderen, datfe alles gemeen nad-

ien i en die eenige Etf-goedcrcn hadden , ver-

kochten fc , en leyden de weerde der felvec

A a voor
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3 7 o /. Orizandts Heraclitm»

voor de voeten vande Apoftekoj die't felle

uytd-rcldcn , nacr dat een yders noodt was eu
fchende : Daer-en-boven, foo bleven fy ftanu

vaftich en eendrachtigh inden ghebedc

,

fmeeckinge tot Godr , nemende t'famen voc<-

fel met vreoghdeti , ende eenvoudigheydt ($

hettcn: lovende, ende danckendeden Hc<e

voor alle dingen.

Gelijck dènrijcfcen menfchc aen denarmn
altijdts verbonden is, fijn genade ende bermht-

tigheydt te bcwijfen ; en te grooter fijn Rijc»

do m men zijn, te grooter fijn fchuldt is ; infg*

lijcx.hoe armer en behoeftigcr een raenfche 'j

te meer recht en reden heeft hy om aen andes

by (lant te verfoccken in fijnen noot : allo ooc,

hoe grooter dat Godts ghenaden endeberr*

hertighedcn zijn, des te meer moet hy de fc«

vc oeffenenaendearVne Sondaren , en hoe «

menfchen elcndigher zijn in Tonden, des te fW

moediger mogen fy om genade ende bermhc»

tigheydt tot hem komen , en hare bekeer-tr-

nen voor hem nyt-ftorten. Het ghebedt dg

Boetveerdighen Sondaers is een wonder li jcl:

Landubouwerijc ; het zaey t zact inden Hemi.

ende maeyt vruchten , beydèdaer , en hier, <

d'aerdc. Het is eenghemcene faceke,
,

tAcrc

rijck bewatert en begoten te fien vandén H %

mcljtnacr feltfaero ift,datden Hemel vaoVaer

tijC
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1

ijck begoten worde. Doen Ifraël tcAIiz.petb

aftcde , toghen fy water uyt de kranen haers

ierten, en gotent voor den Heere uyc» 1 . Sam.

. 6. AlfoO de elcndighc Gierigacrrs , ende

/oeckenaers, beladen met gierigheydt ende

rhrobberije , moghen vrymoedelijck haer be-

eerten in bekeer- tranen tot hem uytftorte,om

jn fchuldigcn plicht teocfTenen,en fijn werek

: voltrecken, om haer Melaetfche gierighe-

en en fchrobberijen wegh te nemen , en om
jn oneyndelijcke Ghenadccnde Bermheitig-

eyt aen haer mede te deelcn, tot vergevinghe

sr fonden. Hy is de rechte Sponfie > die al dc

>nde-vlccken ^nfer gierigheydt ende onghe-

.xhtigheyr, kan, en wil uyc-.wille hen , ioo wy

ïaer de felve opent lijck voor hem bekennen,

tdat wy onfe tonden belijden, hy is ghetrou-

'e, ende rechtveerdich , op dat hy ons de fon-

; vergheve, ende reynighe ons van alle onghe-

'chtigheyt. Den H. Apolïel T**lmw\(k leer

•el wat het voor een heerlijck Erfdeel was,

odt , ende fijne Genade re ghenicten 5 doen hy

">t die van Corinthcn fcydc; \V)r 7ijn als arme,

\de nochtans vele rijcl^ maeckende , i. Corinth.

io, lek ben obekert Cao wel in armoede , als tn

jervloedt, te vreden te zjfn , Philip. 4 . 1 1 •

Laten wy dan oock 'tfclvighc betrachten,

3or* de verfakinghe van Gierigheydc ende

Aai VVoec
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1 7 1 /. Orizandts Herttctitui »

Woeckerije» cn met een oprecht berouw ene

leedtwefen onfe menighvuldige fonden open.

lijck voor den Heere belijden ,cnde met d«

Koninghlijcken PropheteDavjd tot hem fegg

Heere ! neyght mijn herte tot utye Cjbetnjgenifr

ende niet ter Hellen ! ontbindt onfe angft-fficbtcn

Ziele vande banden der fonden , Vtaw mede rvjƒ

vaft geknevelt en gebonden z,ijn , om te betalen \

firengtgheyt uVeer rechtveerdtgbeyde y door de ee>

Vvige doot^en verdoemende \ verloft om vande ot

fentnge der gietigbeyt en [chrobberije ) bevri\t onn

oelijck van 'sxveereldts vermaeck* en bekommernj-

fen y die ais ftereke Kabels rijn , om ons te bL

den ; lferc boeyens , om ons vaft te houdei

fonder tot u te komen , op dat wy ( met n Li

velinck) moghen uytroepen, en feggen. He

re ! onfe droefbeden \ijn ons gevreeft als gal-ptll

om d overvloedighe ende verrotte humeuren onj

monden te fuy veren ; fy zijn onsgheweefi als Ak

ende Alfem , om ons te (penen vande Zonde-bo

fien des Weereltt. O Wecreldt die foo Ta

rijeken hoop Zielen hebt betoovert in u ront

foo vele geblinthockt door de begeerte ; Wa
waert ghy in it begin? gantfeh niet Watzï

ghy nu? wint en ydelheyt ; u Licht en is ma<

als \ fchi jnfel van een flicktrende Coroect-ftd

re,cn als een fchadaw', ten opficht vande Sok

nedesHcmels:ghy zijt in u mceftegbns en eei

nii
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iet andcis als damp , en nevel mift , in fcbijn

eel weynigh, maer in wefen niet jghy den

walen (oer, den Wijlen gal-bitter, cn on-

maeckelijck. ; wie n lieft . die en kent u noyt;

vie u kent, die ftceckt de walch van u> en haec

1 ais dc Pcfte , of den Duyvel fclvc.

VRiendshjcke ) e s u s ! Perloft ons arme

Ziele van defe tegenwoordige benamheden ;

ejdt ons ten eeuwighen leven , en (tiert ons inde»

echten Vcegh derghelnck^^lichtydt^ Handelt hier

n met ons na uVce Cjoddchcke Wijfi)cytt niet na on-

"en \\nll>,met na onsgemukjmaer na tt goet-vinden,

ot om behout : allcenlicl^ dit begeren Vrj van utyc

geddehfcke Majefl. d*t \\y « tn alle uVte paffen

Vtet en mogen vtnden,a(s een ftrengen Rechtertmaer

ten oen idge en bermherugenfaderlatgy ons \Vt/t

l>afti)den , maer niet ter doodt verwifcn , op dat wr

ij^t^ejligen mogen vinden , troofl tot %alighe]dt

>

Matth, IJ» 16. Qhenxdtghe Vader \ wy weten

mn de CanandflTche Vrouwe, datghy &Bcrtn-

hercigbeyt ende de Waerheydt felve %ijt ;
ghy

noemde hoer een hondr, 'tÏÏnl(kl) bekende: maer

veel ergher bm-reeckels en vuyle honden tijnVey,

d>jO' de fonde : D ierom
, fio gunt ons de vryheydt

die een hont toekomt , dat wj eenige broxekens van

uwe onejndehjeke Ghenade ende Bermberticheydt

A a 3 mogen
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>

moghen op-nemen onder de Tafel , vvaeraen tüt

kinderen fitietis.

(joedertietene ende genadige Vader, ,

bermherticheyt die vvy van u bidden
( hoewel

groot voor onsü) en ü nochtans ten aenjien van hv\

onejndeliche macht ende gotdertierenheydt , m
meer als een kjcyn hrocxken van ugroot 'Bruylof

feeft y vvy en vermeten ons niet het felvige van

Tafel-hort te nemen , maer willen gaerne daerot

der kruipen, om die tegenieten \ vveygert om dej

hruym\ens doch niet > vvantfe anders inden drec

uytgevaeght [uilen voorden ; doet ons deghenadt

engeeft ons maer een kyuymken, met ons allen >t/r

fullen tot uvveep.fteerten, ende van h verftet z*ijn

de, met danckbaerheyt te ruggekeeren.

Hecre des H-eraels / weten» dat uwe

Liefde is den onuytfprekelijc\en Schat , en 'tvvart

Uruylofs-kleet dat op defe Hemels-fee/te al onft

Sonde^eerenfal bedecken , en alle bedroefde herten

verlichten , hoe arm ofte elendigh fy door de Sonde

ghsvvorden z,ifn,fio fy maer door 3oetveerdigheyt

tn haer herte kannen fegghen -

y
Heere J e s u !

ontfermt u onfer ! zijt ons arme ellendighé

Sondaren ghenadigh Doet ons meer als recht

is , op dat wy geen ongerecht meer tegens u en

pleghen. Stort uyt uwe diecbate Zijdewon-

den , in onfe dorftighe Zielen d overvfoedighe

droppelen van u oneyndclijcke Liefde , op dat

wy
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Befcbreyende d: fVeereldt. $jf

y niet ondanckbaer en zijn met de gene, die u
Heere i ) niet en gaven 'tghene u toe quam,
i ghy haet fchonckt , datie niet vetdiendten

addcn, Luc. 17. 14. Maer doet ons die gena*

i dat vvy u aenrocpen mogen uyt grondt onfes het'

iu. Och i focte vriendelijcke J e s u .' hoe
ermhertigh en goedertieren zijt ghy ! Waer is

emandt als ghy l die de bedroefde trooft , de

ecke ghefonr maeck( , en de doode wederom
oet leven .

? 0 Heere ! maeckt dat vvy altijdts

anctyaer moghen z.yn, gelijck de Vruchtbare boo*

ten doen, die bare bloeyfems op-cffcren aen't Aert-

'jekj van vveghen de vruchten diefy (door uvvtn
liddel ) van defelvegenieten>op dat xvy u(Heere!)

ertelijckfn moghen loven en dancktn van we-
en d'oneyndeltjcke weldaden ende bermbertigbe*

en aen ons bevvefen \ en tot erkgnteniffe van
anekbaerheydtu

( Heere i ) als Planten, moghen

p offeren den Bloeyfem onfer Zielen,om u (
'0
fiets

>riendelï)clze Jesu) te eeren ende te dienen alle

le daghen onfes levens - foo [uilen de Ooghen van

liengrooten Godt,ende deConduyten van zjjn(jod-

\elt\tk§ goedtbeyt % doorfijne oneyndeli\oke Genade

nde
f
Bermbertigheydt , om altijdts beftralen , ende

vervloeyende van Liefde > komen druypen in onfit

lorjhge Zielen, als denfoeten 'Balfem op bet Hooft

Varons , Pfalm. 1 j } . v. 1 . £n evenals de Ster-

ven baer Licht ontfanghen door d'aenfcboHWwgbe

A a 4 der
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z 7 6 Oriz.tndt$ Heraclitm , &e.

der Sonne $ foo fullen , door d'aenjienltcke Oogn

z.i)nder (joddeU)eke Majeftejt , in onfc dorfibt

Ztelen vloeyen, de ftroomen ft\nder oneyndehj t

Gbenade ende Bermbertigbej/dt ; of dat vty met

nederige eerbiedingbe , ende veracbtwgbe -r

vleefcbeltjcke begeerten , QeefleU^aenbem^

gbenbU\venb*ngben , en door dc Cjoddelijcke -

flraltngbe fijnder oneyndefycke Ghcntde eno

Bermberticbeydt, btermogben verkrüghen

den recbten Reghel onfes Levens , ende

bier namatIs deeettftoige Sahcbejt.

Amen.

E Y N D E.

<©efett Heracliium,Befchreycnde dc Wccreldt, i

in <®jw& tool-cpnbt tot L e y d e n, lip

tnp Willem Chriftiaens vander Boxe ,

tn'ttaetHetoanbcjfêaent jfebjua*

nuji/ m't^aer i *4 3.
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